9 ก.ค. 61

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

1

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะเกษตร

1.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
1) อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา

ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ

2) ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล

สรีรวิทยาการผลิตพืช สารสกัดจากพืช
(Allelopathy) การจัดการวัชพืช
พัฒนาการเด็กและครอบครัว ปฐมวัย
ผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย

3) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา

4) นายอภิวัฒน์ บุญหนัก
1.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน (นำนำชำติ)

หลักสูตรหลัก

16 กรกฎำคม 2561

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
2) อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร

สมุทรศาสตร์กายภาพ แบบจ้าลองกระแสน้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชือราก่อโรคพืช อันตรกิริยาระหว่างพืชและ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชือก่อโรค
3) อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์
โรคพืชและโรคพืชที่เกิดจากเชือแบคทีเรีย
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสรรค์สิริ ชื่นชม
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีกำรเกษตร
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

วนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย

ความหลากหลายของเชือรา

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น

กีฏวิทยาทางการแพทย์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ผู้สังเกตการณ์

4) น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล
5) อ.ดร.ทิพย์วรรณ รุง่ สว่าง

เคมี เคมีวิเคราะห์เทคโนโลยีชีวภาพ

1.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรศัตรูพชื และสัตว์
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง

24 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
สรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์

โรคพืชและโรคพืชที่เกิดจากเชือแบคทีเรีย

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

19 กรกฎำคม 2561

4) น.ส.นันนภัส เตชะวันโต
1.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1) อ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์

ภูมิสารสนเทศส้าหรับการเกษตร

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
3) อ.ดร.สถิดาพร ค้าสด

Molecular Biology in Animal Nutrition
การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต
การจัดการเรียนรูส้ ้าหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

4) น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล

1

2

ลำดับ
รำยนำม
1.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เกษตร
1) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

การจัดการลุ่มน้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตุ-อุทกวิทยา
วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ปา่
การขยายพันธุ์ไม้ปา่
ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน อุทกวิทยาเขตวาโดส

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

1) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

ชีววิทยา สรีระวิทยา เภสัชวิทยา สัตววิทยา

ประธาน

2) รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี

Product Development, Consumer
Research, Sensory Evaluation
พิษวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกาตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food chemistry, Food chemical safety, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Meat technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร อาหารและโภชนาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา

3) อ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
4) นางวัชรภรณ์ วงศ์วณิช
1.7 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

3) ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

4) น.ส.ณัฏฐิณี ทะนะแสง
1.8 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์อุตสำหกรรม
1) ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
2) อ.ดร.กนิฐพร วังใน
3) อ.สุจิตตา เรืองรัศมี

การผลิตสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหาร

4) น.ส.วัชราภรณ์ ศรีพลน้อย
1.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
Ecology, Evolution, Biodiversity,
Phylogenetics, Botany
เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)

4) น.ส.นันนภัส เตชะวันโต
1.10 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
1) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
2) อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

13 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ

3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย

สมุทรศาสตร์กายภาพ แบบจ้าลองกระแสน้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชือราก่อโรคพืช อันตรกิริยาระหว่างพืชและ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชือก่อโรค
ความหลากหลายของเชือรา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.มนต์ตา ดุลยาชีวะ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ

3

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
1.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
2) ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา

2) ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
3) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวข้า
4) นายณัฐพร นามเพ็ง
1.13 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
ปฐพีวิทยา การส้ารวจ การจ้าแนกดิน
ดินที่มีปญ
ั หาและการจัดการ
โรคหลังการเก็บเกีย่ วและการควบคุม

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

กีฏวิทยาทางการเกษตร
การปลูกหม่อนเลียงไหม
การจัดการฟาร์ม ธุรกิจเกษตร

ข้าราชการบ้านาญ

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

หลักสูตรหลัก

18 กรกฎำคม 2561

3) ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผัก
4) น.ส.ชุลีพร นาคพวง
1.14 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชสวน
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
2) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวข้า
3) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์
4) น.ส.สรัญญา จันทรวิวัฒน์

การใช้นิวเคลียร์ เทคโนโลยี การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
โรคหลังการเก็บเกีย่ วและการควบคุม
ปรับปรุงพันธุ์พชื

1.15 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

หลักสูตรหลัก

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
สรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.เพชรดา ปินใจ
จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกษตร
4) น.ส.สรินนา อ่า้ รุง่
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.16 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
2) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
3) อ.ดร.กนิฐพร วังใน
4) น.ส.วัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561

การจัดการลุ่มน้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตุ-อุทกวิทยา
วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ปา่
การขยายพันธุ์ไม้ปา่
ภูมิสารสนเทศส้าหรับการเกษตร

3) อ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
4) น.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์
1.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำปฐพีวิทยำ
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ

สังกัด

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การผลิตสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหาร

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมุทรศาสตร์กายภาพ แบบจ้าลองกระแสน้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food chemistry, Food chemical safety, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Meat technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4

ลำดับ
รำยนำม
1.17 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1) รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
2) อ.ดร.อุทมุ พร อินทจักร์
3) ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน

ควำมเชี่ยวชำญ

1.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ

2) อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

หลักสูตรหลัก

อาชีวศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ คณะศึกษาศาสตร์
จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เด็ก เยาวชน ครอบครัว การศึกษา-การวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผัก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.ณัฏฐิณี ทะนะแสง

1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง

สังกัด

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
Ecology, Evolution, Biodiversity,
Phylogenetics, Botany
เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)

4) น.ส.นันนภัส เตชะวันโต
1.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน

2) ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา
3) อ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
4) น.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์

1.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2) ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
3) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
4) น.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์

การจัดการธุรกิจ
Molecular Biology in Animal Nutrition

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

12 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

20 กรกฎำคม 2561

สมุทรศาสตร์กายภาพ แบบจ้าลองกระแสน้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชือราก่อโรคพืช อันตรกิริยาระหว่างพืชและ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชือก่อโรค
3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
ความหลากหลายของเชือรา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.มนต์ตา ดุลยาชีวะ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน (นำนำชำติ)
หลักสูตรหลัก
การจัดการลุ่มน้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตุ-อุทกวิทยา
วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ปา่
การขยายพันธุ์ไม้ปา่
ภูมิสารสนเทศส้าหรับการเกษตร

ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
2) อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร

1) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

13 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

5

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
1.22 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีระบบเกษตร

สังกัด
หลักสูตรหลัก

1) อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทกั ษ์

วิศวกรรมเกษตร การตรวจสอบแบบไม่ท้าลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
Near Infrared Spectroscopy
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต
พัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลชัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
Food economic and marketing,
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Demand analysis, Food Quality
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.23 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปฐพีวิทยำ
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
13 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

ปฐพีวิทยา การส้ารวจ การจ้าแนกดิน
ดินที่มีปญ
ั หาและการจัดการ
โรคหลังการเก็บเกีย่ วและการควบคุม

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

19 กรกฎำคม 2561

ข้าราชการบ้านาญ

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สังเกตการณ์

หลักสูตรหลัก

25 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวข้า
4) นายณัฐพร นามเพ็ง

1.24 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ

กีฏวิทยาทางการเกษตร
การปลูกหม่อนเลียงไหม
การจัดการฟาร์ม ธุรกิจเกษตร

3) ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผัก

4) น.ส.ชุลีพร นาคพวง
5) อ.ดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร

การปรับปรุงพันธุ์พชื

1.25 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชสวน
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
2) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวข้า
3) อ.ดร.เพชรดา ปินใจ
4) น.ส.สรัญญา จันทรวิวัฒน์

การใช้นิวเคลียร์ เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
โรคหลังการเก็บเกีย่ วและการควบคุม

1.26 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

15 กรกฎำคม 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ

1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ

สรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์

3) อ.ดร.เพชรดา ปินใจ

จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.สรินนา อ่า้ รุง่

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

6

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
1.27 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
1) รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์

ส่งเสริมการเกษตร อาชีวศึกษา การศึกษา

2) ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน

หลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร

3) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

การวางแผนและประเมินผล
อาชีวศึกษา หลักสูตรและการสอน

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
16 กรกฎำคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

5) อ.จีรนันท์ นาคสมทรง

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ผู้สังเกตการณ์

บริหารธุรกิจ การบัญชี การสอบบัญชี บัญชี
บริหาร
1.28 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
1) ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
2) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
3) อ.ดร.กนิฐพร วังใน
4) น.ส.วัชราภรณ์ ศรีพลน้อย
5) อ.ดร.ศิริรัตน์ บัวผัน

การผลิตสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหาร

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมุทรศาสตร์กายภาพ แบบจ้าลองกระแสน้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food chemistry, Food chemical safety, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Meat technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โภชนศาสตร์สัตว์เคียวเอือง
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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2

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะบริหำรธุรกิจ

2.1 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน
1) ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

หลักสูตรหลัก

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์
สถิติธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.เอกอนงค์ ตังฤกษ์วราสกุล
IT Investment Evaluation, Management คณะบริหารธุรกิจ
Information System
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางปราณี สีผ่องใส
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอีย่ ม
2) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การตลาด
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน
วิเคราะห์นโยบายและแผน

2.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรผลิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

16-17 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11-14 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

Irrigation technology management

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.จุมพฏ บริราช

การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

4) น.ส.สุวนีย์ ณ นคร
2.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด
1) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

2) อ.ดร.จุมพฏ บริราช

การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ
วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต)

3) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์
4) น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุข
5) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
20-22, 27
กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
2.5 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
1) อ.ดร.จุมพฏ บริราช
2) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
3) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

ควำมเชี่ยวชำญ
หลักสูตรหลัก
การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ความขัดแย้ง
Water and Wastewater Treatment
Processes, Membrane Technology

4) น.ส.มิ่งขวัญ มบขุนทด
5) นางตติยา ขวัญเมือง
2.6 บัญชีบัณฑิต
1) อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

2) ผศ.ดร.หฤทัย น้าประเสริฐชัย

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การจัดการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

3) ผศ.ดร.ศุภชาต เอีย่ มรัตนกูล

การตลาด การจัดการผลิต

4) น.ส.ธมนวรรณ รัตนพันธ์
2.7 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด (นำนำชำติ)
1) อ.ดร.จุมพฏ บริราช
2) ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ
การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

การตลาด

4) น.ส.สุมิตรา ขุนคงเสถียร
2.8 บัญชีมหำบัณฑิต
1) อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

2) ผศ.ดร.หฤทัย น้าประเสริฐชัย

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การจัดการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

3) ผศ.ดร.ศุภชาต เอีย่ มรัตนกูล

การตลาด การจัดการผลิต

4) น.ส.ยุพนิ ปัญญาสูง
5) อ.ตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล

สังกัด

Economic and Finance

ตำแหน่ง
17 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
2.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ

ควำมเชี่ยวชำญ

1) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

2) ผศ.ดร.ปารเมศ ก้าแหงฤทธิรงค์

การจัดการงานก่อสร้าง การออกแบบ
โครงสร้างอาคาร การประมาณราคา
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารสังคม การบริหารภาครัฐและ
เอกชน

3) อ.ดร.โชติมา แก้วกอง
4) น.ส.กมลวรรณ ทองคุ้ม

2.10 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินประยุกต์ (ภำคพิเศษ)

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
20 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

การเงิน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประธาน

2) รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

ภาษาจีน วรรณคดีจีน การแปลจีน-ไทย ไทยจีน
การตลาด การตลาดเพื่อสังคม การบริหาร
การตลาด การสื่อสารการตลาด

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์
4) น.ส.ปวริศา ธีระนังสุ

กรรมการ
เลขานุการ
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3

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะประมง

3.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง
1) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อ้านาจอนันต์
3) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

4) นายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

หลักสูตรหลัก

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ นิเวศวิทยา
ป่าชายเลน วนศาสตร์ชุมชน วนเกษตร
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ
สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(แบบมีส่วนร่วม)
นักวิชาการศึกษา

3.2 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรประมง
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
3) อ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
4) น.ส.จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

24-25 กรกฎำคม
2561
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

18 กรกฎำคม 2561

วนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุณภาพน้า คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวิจัยในแนวปะการัง
การแปรรูปสัตว์น้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตว์น้า
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
2) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑรู
Environmental microbiology;
Wastewater treatment
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
การประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อ
การจัดการประมง
4) นายศิลป์ชัย มณีขัติย์

หลักสูตรหลัก
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
1) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561
ประธาน

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

16 กรกฎำคม 2561

การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุณภาพน้า คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวิจัยในแนวปะการัง
2) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
การจัดการประมง สารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
การประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
4) น.ส.จานงค์ รักช้าง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.5 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
2) รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
Cell and Molecular Biology, Biological คณะวิทยาศาสตร์
Science, Agricultural Science, Medical มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science
3) ผศ.ดร.ปฐมาพร อ้านาจอนันต์
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสุภาณี แจ่มขา
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

11

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
3.6 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า้

อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ของเสียอันตราย)
2) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
การจัดการประมง ชีววิทยาประมง
3) ผศ.ดร.ปฐมาพร อ้านาจอนันต์
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ
4) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
3.7 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมงและเทคโนโลยี (นำนำชำติ)

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
17 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

หลักสูตรหลัก

24 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

สรีรวิทยาการผลิตพืช สารสกัดจากพืช
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Allelopathy) การจัดการวัชพืช
3) อ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
การแปรรูปสัตว์น้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตว์น้า
4) น.ส.จานงค์ รักช้าง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรประมง
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

1) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

Irrigation technology management

2) ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล

1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
3) อ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
4) น.ส.จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์

วนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุณภาพน้า คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวิจัยในแนวปะการัง
การแปรรูปสัตว์น้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตว์น้า
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย

2) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑรู
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
4) นายศิลป์ชัย มณีขัติย์

สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
Environmental microbiology;
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Wastewater treatment
การประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.10 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
1) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
2) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
4) น.ส.จานงค์ รักช้าง

หลักสูตรหลัก

การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุณภาพน้า
การวิจัยในแนวปะการัง
การจัดการประมง สารสนเทศภูมิศาสตร์

หลักสูตรหลัก

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

การประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ

12

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
3.11 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย

2) รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

3) ผศ.ดร.ปฐมาพร อ้านาจอนันต์

สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
Cell and Molecular Biology, Biological
Science, Agricultural Science, Medical
Science
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ

4) นางสุภาณี แจ่มข้า
5) ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์

ชีวเคมี

3.12 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
2) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ของเสียอันตราย)
การจัดการประมง ชีววิทยาประมง

3) ผศ.ดร.ปฐมาพร อานาจอนันต์

การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ
4) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
สมุทรศาสตร์กายภาพ แบบจ้าลองกระแสน้า
3.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมงและเทคโนโลยี
(นำนำชำติ)

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ผู้สังเกตการณ์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

เลขานุการ

16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

1) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

Irrigation technology management

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล

สรีรวิทยาการผลิตพืช สารสกัดจากพืช
(Allelopathy) การจัดการวัชพืช
การจัดการประมง ชีววิทยาประมง

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ

3) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
4) น.ส.จานงค์ รักช้าง

13

ลำดับ

4

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะมนุษยศำสตร์

4.1 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย
1) อ.อรอนงค์ อิงช้านิ

ดุริยางคศาสตร์ไทย

2) ผศ.ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี

ดุริยางคศาสตร์ไทย

3) อ.สุมิดา อังศวานนท์

ดนตรีตะวันตก

4) น.ส.ลิลาวัลย์ ข้าประดิษฐ์
4.2 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก
1) ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

2) ผศ.ภาคม บ้ารุงสุข

ดนตรีไทย เทคโนโลยีกับดนตรี เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
การสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์

3) อ.ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
4) นางอรณิชา เทพมุณี

4.3 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ

หลักสูตรหลัก

16 กรกฎำคม 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์

ศาสนา-ปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ประธาน

2) ผศ.ดร.พระเมธาวินัยรส

ศาสนา-ปรัชญา

กรรมการ

3) อ.ดร.สมาน แก้วเรือง

ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาไทย

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

4) นายเชน แสวงมิม
5) อ.ดร.ธวัชชัย บุญจันทร์

English Structure and Linguistics

4.4 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
1) ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
2) อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล
3) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
4) น.ส.อรณิดา มะโนน้อม

จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คุณภาพชีวิตในการท้างาน
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดี ญี่ปุ่นศึกษา ญี่ปุ่นธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
11-13 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
4.5 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรัง่ เศส

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

1) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดี ญี่ปุ่นศึกษา ญี่ปุ่นธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.สุมิดา อังศวานนท์
ดนตรีตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อังคณา อินทร์จันทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.6 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเยอรมัน
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.จินดา ศรีรัตนสมบุญ

ภาษาเยอรมัน

2) อ.ดร.พิมณฑน์พทั ธ์ รอดทุกข์

การจัดการโรงแรม

3) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสนา

4) นายธนาชัย เริงจิตตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4.7 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
1) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ภาษาและวรรณคดีไทย

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
2) อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
ภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3) อ.ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
4) น.ส.ธนิสร เกิดแก้ว
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) อ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
ประวัติศาสตร์มรดกวัฒนธรรม การท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์
เชิงวัฒนธรรม พิพธิ ภัณฑ์ศึกษา เพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) อ.ดร.ดลฤทัย เจียรกุล
การท่องเที่ยว การจัดการ การบริการ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.8 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์

Educational Technology

2) อ.รัตนพล ชื่นค้า

ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา

3) อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

ภาษาไทย ภาษาไทยถิน่ อีสาน ภาษาบาลี
จารึกภาษาไทย

4) น.ส.สุพรรวสา รักษาราษฎร์
5) อ.ดร.ดิเรก หงษ์ทอง

ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาและวัฒนธรรมเขมรถิน่ ไทย

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
4.9 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น

ควำมเชี่ยวชำญ

1) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสนา

2) อ.รัตนพล ชื่นค้า

ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา

3) อ.สุมิดา อังศวานนท์

ดนตรีตะวันตก

4) น.ส.ยศวดี ธีรเจริญทรัพย์
4.10 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำตะวันออก
1) อ.รัตนพล ชื่นค้า

ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา

2) อ.ดร.พิมณฑน์พทั ธ์ รอดทุกข์

การจัดการโรงแรม

3) อ.พัชราพรรณ กะตากูล

ภาษาเขมร ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
ส้าหรับชาวต่างประเทศ

4) น.ส.จิตต์ลดา สิงหรา
4.11 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดี

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์
คณะมนุษยศาสตร์
สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใต้
2) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อัญชิษฐา เรืองฤทธิ์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) อ.ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
การสอนภาษาเกาหลี การวิเคราะห์ต้ารา
คณะมนุษยศาสตร์
การออกเสียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) อ.ดร.กุลรัมภา วรศรี
การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.12 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
2) ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์
3) อ.โอบเอือ ต่อสกุล
4) นางอภัสนันท์ อิม่ โอษฐ์ธนากร

อาชีวศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ คณะศึกษาศาสตร์
จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิตวิทยา จิตวิทยาเด็กและวัยรุน่ การให้อภัย คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
17 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19-20 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
13 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
4.13 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
1) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน

จิตวิทยา

2) ผศ.วัฒนา อนันตผล

การสอนภาษาอังกฤษ

3) ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

นิเทศศาสตร์

4) น.ส.อภิญญา ยันต์มโนมัย
4.14 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร (นำนำชำติ)

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

วัฒนธรรมศึกษา มานุษยวิทยา การท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์
การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) ผศ.วัฒนา อนันตผล
การสอนภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.พัชราพรรณ กะตากูล
ภาษาเขมร ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
ส้าหรับชาวต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อรุณวรรณ ชัยวิโรจน์
การจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.15 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรสำหรับชำวต่ำงประเทศ
หลักสูตรหลัก
(นำนำชำติ)
1) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล

ภาษาและวรรณคดีไทย

2) อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร

ภาษาไทย

3) อ.ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

ภาษาไทย

4) น.ส.ปาลิตา อ้นประวัติ
4.16 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี
1) อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บ้ารุงสุข
2) ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า

ภาษาไทย การใช้ภาษาไทย การสอน
ภาษาไทยส้าหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น

3) ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

4) นางอรณิชา เทพมุณี

ตำแหน่ง
20, 25 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
4.17 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์และสำรสนเทศ
1) ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์

จิตวิทยา จิตวิทยาเด็กและวัยรุน่ การให้อภัย

2) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
3) อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บ้ารุงสุข

การท่องเที่ยว โรงแรม และภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย การใช้ภาษาไทย การสอน
ภาษาไทยส้าหรับชาวต่างประเทศ

4) น.ส.ณัฐณิชา ทัตติยพงศ์
4.18 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ
1) ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั

การท่องเที่ยวและบริการ

2) อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

ภาษาไทย ภาษาไทยถิน่ อีสาน ภาษาบาลี
จารึกภาษาไทย
ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาไทย

3) อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
4) นายเชน แสวงมิม

4.19 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศ
1) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
2) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

การท่องเที่ยว โรงแรม และภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย

3) อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ

ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์
ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน

4) น.ส.มัทกาญจน์ แสงนาค
4.20 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำตะวันออก

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

1) อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดีจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2) ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
การท่องเที่ยว โรงแรม และภาษาอังกฤษ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4) นางอนัญญา แก้วมูลกิจ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.21 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
2) รศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา
3) รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล
4) น.ส.วิลาสินี เพ็ชร์ภา

ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาไทย กวีนิพนธ์ไทย
ภาษาไทย

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

ข้าราชการบ้านาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
14 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
4.22 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ประยุกต์
1) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
2) อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ
3) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

การท่องเที่ยว โรงแรม และภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์
ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน
วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรม
ส้าหรับเด็ก คติชนวิทยา

4) น.ส.ดุริยา เพชรกาฬ
4.23 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ
1) ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั

การท่องเที่ยวและบริการ

2) อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

ภาษาไทย ภาษาไทยถิน่ อีสาน ภาษาบาลี
จารึกภาษาไทย
ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาไทย

3) อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
4) นายเชน แสวงมิม

4.24 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
1) รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
2) รศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา
3) รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล

ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาไทย กวีนิพนธ์ไทย
ภาษาไทย

4) น.ส.ธนิสร เกิดแก้ว
4.25 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ประยุกต์
1) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
2) อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ
3) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

การท่องเที่ยว โรงแรม และภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์
ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน
วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรม
ส้าหรับเด็ก คติชนวิทยา

4) น.ส.ดุริยา เพชรกาฬ
4.26 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศ
(นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น
2) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
3) อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ
4) น.ส.สุธาทิพย์ คงชูศรี

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์
ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีน

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
17 กรกฎำคม 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ข้าราชการบ้านาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธาน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

5

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะวนศำสตร์

5.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวนศำสตร์ (8 สำขำวิชำ)
1) ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร

วิศวกรรมไฟฟ้า

2) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์

3) ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม

เกษตรศาสตร์พชื สวน กีฎวิทยา การเลียงผึง
ชันโรง การจัดการแมลงผสมเกสร
นักวิชาการการศึกษา ช้านาญการ

4) น.ส.นะจา โง้วกาญจนนาค

5.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดำษ
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา
3) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
4) นางบรรเจิด ศรีโปฎก

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ปา่ การ
ขยายพันธุ์ไม้ปา่
การท้าไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทาง
ป่าไม้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.3 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้

หลักสูตรหลัก

20 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ศูนย์รังสิต)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

หลักสูตรหลัก

19 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรหลัก

26 กรกฎำคม 2561
ประธาน

1) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน

การจัดการประมง สารสนเทศภูมิศาสตร์

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

3) อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

Forest Surveying and Mapping Geoinformatic
การท้าไม้ การวางแผนการท้าไม้

4) น.ส.ชนิดา พุ่มชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

5.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพป่ำไม้
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

หลักสูตรหลัก

31 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

3) อ.ดร.รุง่ โรจน์ พิทกั ษ์ด่านธรรม

Forest Surveying and Mapping Geoinformatic
การจัดการการท่องเที่ยว ผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในพืนที่คุ้มครอง
พลวัตการท่องเที่ยว
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4) น.ส.สรัญญา แสวงสุข

ผู้ปฏิบตั ิงานห้องสมุด

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

2) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน

5.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมไม้และกระดำษ
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
2) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
3) ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา
4) นายธีรัตว์ อาจส้าอางค์

Forest Surveying and Mapping Geoinformatic
การจัดการลุ่มน้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตุ-อุทกวิทยา
วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ปา่ การ
ขยายพันธุ์ไม้ปา่
นักวิจัย

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรหลัก

กรรมการ

20 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

20

ลำดับ
รำยนำม
5.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวนวัฒนวิทยำ
1) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
2) อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น
3) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
4) น.ส.ทิพย์วรรณ จันทร์สว่าง

ควำมเชี่ยวชำญ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิงแวดล้อม
เชิงนิเวศ
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
การจัดการการท่องเที่ยว ผลกระทบการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในพืนที่ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.7 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวนศำสตร์เขตร้อน (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรหลัก

19 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

Process Engineering in Paper Making,
Paper Coating, Paper Recycling and
Mechanical Pulping.
การท้าไม้ การวางแผนการท้าไม้

3) อ.ดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง

Mycorrhiza, Diversity of mushrooms

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) นางนัฐพร กรทรวง

นักวิชาการการศึกษา

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

5.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมป่ำไม้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
3) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
การจัดการลุ่มน้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตุ-อุทกวิทยา
การจัดการการท่องเที่ยว ผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในพืนที่คุ้มครอง
พลวัตการท่องเที่ยว

4) น.ส.พนิดา พรพิพฒ
ั น์

หลักสูตรหลัก

23 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

5.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว
1) ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

หลักสูตรหลัก

16 กรกฎำคม 2561

3) ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั

วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ปา่ การ
ขยายพันธุ์ไม้ปา่
Environmental microbiology;
Wastewater treatment
การท่องเที่ยวและบริการ

4) น.ส.อลิศรา หวังจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5) ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ

Manufacture of wood composites
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สังเกตการณ์
Modification of wood composites
Wood chemistry Wood and non-wood
utilization

2) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑรู

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

21

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
5.10 วิทยำศำสตมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่ำไม้

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
12 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

การท้าไม้ การวางแผนการท้าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) อ.ดร.ทัศนีย์ บุญประคอง

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

3) ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน

กีฎวิทยาป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) น.ส.อลิศรา หวังจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

5.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวนศำสตร์
1) ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์

หลักสูตรหลัก

31 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน

Process Engineering in Paper Making,
Paper Coating, Paper Recycling and
Mechanical Pulping.
กีฎวิทยาป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้

3) อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

การท้าไม้ การวางแผนการท้าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) นางกัญญภา สถาพร

นักวิชาการการศึกษา ช้านาญการ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

5.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑรู
3) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
4) นางกัญญภา สถาพร

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
Environmental microbiology;
Wastewater treatment
การท้าไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทาง
ป่าไม้
นักวิชาการการศึกษา ช้านาญการ

5) อ.ดร.กัลพฤกษ์ พลศร

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

หลักสูตรหลัก

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

การให้ค้าปรึกษา นันทนาการและการใช้เวลา คณะศึกษาศาสตร์
ว่าง นันทนาการบ้าบัด คนพิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ
การวัดและประเมินผลการศึกษา
5.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน

20 กรกฎำคม 2561

ผู้สังเกตการณ์

18 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

3) อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

การจัดการการท่องเที่ยว ผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในพืนที่คุ้มครอง
พลวัตการท่องเที่ยว
Breeding of Fast Growing Trees,
Molecular Biology of Trees Molecular
Systematic of Flowering Plants
การท้าไม้ การวางแผนการท้าไม้

4) น.ส.ธัญญาลักษณ์ งามจริยางกูร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

5) อ.ดร.พิศุทธุ์ ศิริพนั ธุ์

Wood Design and Finishing

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สังเกตการณ์

2) ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

22

ลำดับ

6

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะวิทยำศำสตร์

6.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

หลักสูตรหลัก

1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

24, 25, 31
กรกฎำคม 2561
ประธาน

2) ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

วิศวกรรมเคมี

กรรมการ

3) ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพสุทธิมาศ

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา

4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม
6.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ
หลักสูทตยาลั
รหลัยกเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประธาน

2) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา

Physics, Optics, Nano-material,
Quantum Information
เคมีคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.กนิฐพร วังใน
Food chemistry, Food chemical safety, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Meat technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นนทชา มณีเนตร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
หลักสูตรหลัก

ประธาน

3) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
4) น.ส.คชาพร ปัญญานะ

6.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
1) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์

1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย

2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อ้านาจอนันต์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

4) น.ส.นุชนาถ โพธราม

วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต)
Algorithms, Distributed Systems

สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ
เอนไซม์ (Enzyme) จุลชีววิทยา
(Microbiology) การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)
นักวิทยาศาสตร์

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
20, 23 กรกฎำคม
2561
ประธาน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ
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ลำดับ
รำยนำม
6.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี
1) ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
ชีวเคมี

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน

หลักสูตรหลัก
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
การท้าไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทาง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
ป่าไม้
3) อ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน อุทกวิทยาเขตวาโดส คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
4) น.ส.ณัฏฐ์ชาภา เดชศิริ
คณะวิทยาศาสตร์
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ แขนงชีววิทยำและสัตววิทยำ
หลักสูตรหลัก
23 กรกฎำคม 2561
1) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าชาย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
เลน วนศาสตร์ชุมชน วนเกษตร
2) ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
พิษวิทยา
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
วิทยาศาสตร์การอาหาร อาหารและโภชนาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.7 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
พืชสวน ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพของ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พืช เกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
Food Microbiology, Food Safety, Lactic คณะวิทยาศาสตร์
Acid Bacteria
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.8 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
โรคพืชที่เกิดจากโวรัสและไวรอยด์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
Environmental Biotechnology,
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Anaerobic degradation, Biological
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
wastewater treatment
4) น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.9 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสน

วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์

2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

Computational biological physics,
Statistical mechanics of liquids, Ion
channels, Nanomaterials
Algorithms, Distributed Systems

3) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
4) น.ส.จันทรี เขียนวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
27, 29, 31
กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
6.10 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพรังสี
1) ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

2) อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม

การจัดการของเสียจากฟาร์ม ปศุสัตว์
การใช้ประโยชน์จากของเสียจากสัตว์
การจัดการของเสีย
การใช้ประดยชน์ของเสีย

3) อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์

6.11 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์นวิ เคลียร์
1) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

2) อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
3) อ.จารุวรรณ สุระเสียง

Computational biological physics,
Statistical mechanics of liquids, Ion
channels
Ecology, Evolution, Biodiversity,
Phylogenetics, Botany
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.12 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์พื้นพิภพ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
25 กรกฎำคม 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
11 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร

ธรณีวิทยา Mining Engineering

2) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กรรมการ

3) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์

กรรมการ

4) อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์กระบวนการเกิด
หลุมอุกกาบาด ธรณีเคมี
6.13 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อ้าไพ ทองธีรภาพ

สถิติ

3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Power System Reliability

4) น.ส.สุชาดา พาที

นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
19-22 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
6.14 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ
1) อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
2) ผศ.ดร.ฐิติมา รุง่ รัตนาอุบล
3) อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม

ควำมเชี่ยวชำญ
หลักสูตรหลัก
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา
อุทกวิทยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการของเสียจากฟาร์ม ปศุสัตว์
การใช้ประโยชน์จากของเสียจากสัตว์

4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.15 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพและเทคโนโลยี (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
2) รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์

การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุณภาพน้า
อนุกรมวิธานปลา
สถิติ

3) ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์

ชีวเคมี พอลิเมอร์ทางชีวภาพ

4) น.ส.จิระประภา ขันสุข
5) รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค

สังกัด

ชีววิทยาระบบ ชีวสารสนเทศ

6.16 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
31 กรกฎำคม 2561

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
18 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประธาน

2) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา

Physics, Optics, Nano-material,
Quantum Information
Drying Technology, Finite Element,
Transport Phenomena Modeling

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย
4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม

6.17 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย

2) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
3) อ.ดร.กุลนาถ ทองขาว
4) นางนุสรา โกมุทมาศ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
Modelling ส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Veterinary Microbiology
จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ความปลอดภัยอาหาร

กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
6.18 ปรัชญำดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี

ควำมเชี่ยวชำญ
หลักสูตรหลัก

1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช

จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์

2) อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา

ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ

3) อ.ดร.กุลนาถ ทองขาว

จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ความปลอดภัยอาหาร

4) น.ส.ณัฏฐ์ชาภา เดชศิริ
6.19 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์
1) ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล
2) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวข้า
3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์

สรีรวิทยาการผลิตพืช สารสกัดจากพืช
(Allelopathy) การจัดการวัชพืช
โรคหลังการเก็บเกีย่ วและการควบคุม
ความหลากหลายของเชือรา

6.20 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

โรคพืชที่เกิดจากโวรัสและไวรอยด์

2) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
เคมีอินทรีย์ และเคมีเพื่อการเกษตร

3) ผศ.ดร.วันชัย ปลืมภาณุภัทร
4) น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
6.21 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
1) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั

สังกัด

AI, Machine Learning, Data Mining

2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

Computational biological physics,
Statistical mechanics of liquids, Ion
channels
3) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว
วัสดุศาสตร์ฟสิ ิกส์ นาโนฟิสิกส์ มลพิษอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.จาริณี เกียงเอย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.22 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
2) ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

Real-Time Embedded Systems,
Parallel Computing, Fuzzy Logic, AI
วิทยาการคอมพิวเตอร์

3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Power System Reliability

4) น.ส.สุชาดา พาที

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง
20 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
6.23 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรวัสดุนำโน
1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์

สังกัด

หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา
Physics, Optics, Nano-material,
คณะวิทยาศาสตร์
Quantum Information
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก
ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ปัญญ์ชนก สานุสัน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.24 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ (นำนำชำติ)
หลักสูตรหลัก
3) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิงแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิงนิเวศ
2) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑรู
Environmental microbiology;
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Wastewater treatment
3) อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.25 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์

3) อ.ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร

ธรณีวิทยา Mining Engineering

4) อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์กระบวนการเกิด
หลุมอุกกาบาด ธรณีเคมี
เคมี

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) รศ.ดร.วราภรณ์ พาราสุข
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.26 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุง่ โรจน์
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล
แบบจ้าลองเชิงตัวเลข สมุทรศาสตร์ พลังงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทดแทน อุทกศาสตร์
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
การประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการประมง
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.27 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี

เคมี

2) ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

การศึกษาปฐมวัย การศึกษา การพัฒนา
วิชาชีพ
การจัดการของเสีย
การใช้ประดยชน์ของเสีย

3) อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์

ตำแหน่ง
30 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
6.28 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด

การสอนคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์
สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ
Gemology, Mineralogy
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อุษาวดี แซ่หลี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
ธรณีวิทยา ธรณีโบราณคดี ธรณีการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.29 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

ชีวเคมี

2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

Computational biological physics,
Statistical Mechanics of liquids, Ion
channels, Nanomaterials
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3) ผศ.ดร.ฐิติมา รุง่ รัตนาอุบล
4) น.ส.คชาพร ปัญญานะ

6.30 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) อ.ดร.กนิฐพร วังใน
3) ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
4) น.ส.ณัฏฐ์ชาภา เดชศิริ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์

กรรมการ

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

Veterinary Microbiology

วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์

ประธาน

19, 20 กรกฎำคม
2561
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.สุมัลลิกา โมรากุล
Food Biotechnology, Food Fermented, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Yeast Biotechnology, Alcoholic
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Fermentation, Alcoholic Beverage
3) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
ชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นุชนาถ โพธราม
นักวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.31 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสน

ตำแหน่ง
20 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food chemistry, Food chemical safety, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Meat technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
11, 12 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
6.32 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ

ควำมเชี่ยวชำญ

1) ผศ.ดร.วันชัย ปลืมภาณุภัทร

เคมีอินทรีย์ และเคมีเพื่อการเกษตร

2) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์

วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
Physics, Optics, Nano-material,
Quantum Information

3) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล

6.33 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์
1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
2) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
3) ผศ.เบญญา มะโนชัย
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์

พืชสวน ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพของ
พืช เกษตรศาสตร์
การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
พืชสวน พืชสมุนไพร

6.34 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

โรคพืชที่เกิดจากโวรัสและไวรอยด์

2) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
Environmental Biotechnology,
Anaerobic degradation, Biological
wastewater treatment

3) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

4) น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
6.35 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

1) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั

AI, Machine Learning, Data Mining

2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

Computational biological physics,
Statistical mechanics of liquids, Ion
channels, Nanomaterials
วัสดุศาสตร์ฟสิ ิกส์ นาโนฟิสิกส์ มลพิษอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว
4) น.ส.กัญญารัตน์ เกศรีสม

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
11 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ

22 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
6.36 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำมำตรวิทยำ

ควำมเชี่ยวชำญ

1) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั

AI, Machine Learning, Data Mining

2) อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล

การจัดการของเสีย
การใช้ประดยชน์ของเสีย
Environmental Biotechnology,
Anaerobic degradation, Biological
wastewater treatment

3) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

4) นายภัทรพงษ์ นิภากุล
6.37 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรังสีประยุกต์และไอโซโทป
1) ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาส
ส่าหราย พืชที่สกอ.เก่าท่อล้าเลียง
2) อ.ดร.ทัศนีย์ บุญประคอง
3) อ.ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมศึกษา
สิ่งทอและเครือ่ งนุ่งห่อพอลิเมอร์ชีวภาพ

4) น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
6.38 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

VLSI Design, Data Communication,
Embedded System
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
ไฟฟ้าสื่อสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.สุชาดา พาที
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.39 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรวัสดุนำโน
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา
Physics, Optics, Nano-material,
คณะวิทยาศาสตร์
Quantum Information
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก
ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ปัญญ์ชนก สานุสัน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.40 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
2) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์

3) อ.ดร.กีรรัตน์ สงวนไทร
4) อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

ตำแหน่ง
16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ

26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

ธรณีวิทยา Mining Engineering

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์กระบวนการเกิด
หลุมอุกกาบาด ธรณีเคมี

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ
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ลำดับ
รำยนำม
6.41 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ

ควำมเชี่ยวชำญ
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

ชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา สัตววิทยา

2) ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

Gemology, Mineralogy

3) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่

Molecular Biology in Animal Nutrition

4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.42 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ
1) ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

สังกัด

ตำแหน่ง
17 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ

25 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิงแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
เชิงนิเวศ
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
คณะวิทยาศาสตร์
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.43 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีบูรณำกำร (นำนำชำติ)
หลักสูตรหลัก
26 กรกฎำคม 2561
1) ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์

การศึกษาปฐมวัย การศึกษา การพัฒนา
วิชาชีพ
เคมี

ประธาน

จิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์

สถิติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

3) ผศ.ดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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ลำดับ

7

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะวิศวกรรมศำสตร์

7.1 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรหลัก

23 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประธาน

2) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย

Real-Time Embedded Systems,
Parallel Computing, Fuzzy Logic, AI
พอลิเมอร์ชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

3) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
4) น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา
5) ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพนั ธ์

Aerodynamics, Aircraft Performance,
Flight Stability and Control.
7.2 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
1) ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

วิศวกรรมเคมี

2) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย

Real-Time Embedded Systems,
Parallel Computing, Fuzzy Logic, AI
Thermal-Fluid, Automotive
Engineering, Porous Media

3) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง

7.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
1) ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

วิศวกรรมเคมี

2) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย

Real-Time Embedded Systems,
Parallel Computing, Fuzzy Logic, AI
Thermal-Fluid, Automotive
Engineering, Porous Media

3) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง

7.4 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำนและทรัพยำกร
เพื่อควำมยัง่ ยืน (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์
2) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
3) อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล

VLSI Design, Data Communication,
Embedded System
Inventory Control, Engineering
Statistics, Operations Research

4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
5) อ.ดร.ชาลิสา วีสมหมาย

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
7.5 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
1) ผศ.ดร.อ้าพน จรัสจรุงเกียรติ

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

Computational and Structural
Mechanics, Structural Engineering,
Offshore structural Engineering
พอลิเมอร์ชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
2) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทกั ษ์
วิศวกรรมเกษตร การตรวจสอบแบบไม่ท้าลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
Near Infrared Spectroscopy
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.6 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

วิศวกรรมโยธา

2) อ.ชาญเวช ศีลพิพฒ
ั น์

Applied mechanics

3) ผศ.ดร.ปารเมศ ก้าแหงฤทธิรงค์

การจัดการงานก่อสร้าง การออกแบบ
โครงสร้างอาคาร การประมาณราคา
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4) น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
7.7 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
1) ผศ.ดร.อ้าพน จรัสจรุงเกียรติ

2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

3) ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

Computational and Structural
Mechanics, Structural Engineering,
Offshore structural Engineering
Ceramics, Glass, Glass-Ceramics,
Cement, Bio-materials and Dental
Materials
Power Distribution System/ Energy
Conservation/ Energy Conversion

4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
7.8 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริหำร
1) ผศ.ดร.อ้าพน จรัสจรุงเกียรติ

2) ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
3) ผศ.ดร.ปารเมศ ก้าแหงฤทธิรงค์

4) นางสุจิตรา ดวงพัตรา

Computational and Structural
Mechanics, Structural Engineering,
Offshore structural Engineering
วิศวกรรมโยธา
การจัดการงานก่อสร้าง การออกแบบ
โครงสร้างอาคาร การประมาณราคา
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง
21 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ

16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
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สังกัด
7.9 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีโครงสร้ำง
หลักสูตรหลัก
เพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้ำง
1) ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Coastal Management, Grondwater, EIA คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต
การจัดท้าแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ งานพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
แหล่งน้า การจัดการทรัพยากรน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย
Drying Technology, Finite Element,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Transport Phenomena Modeling
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.10 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.อ้าพน จรัสจรุงเกียรติ

2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

3) ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

Computational and Structural
Mechanics, Structural Engineering,
Offshore structural Engineering
Ceramics, Glass, Glass-Ceramics,
Cement, Bio-materials and Dental
Materials
Power Distribution System/ Energy
Conservation/ Energy Conversion

4) นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภักดี
7.11 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ้ารุง
2) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Thermal-Fluid Engineering, Natural,
Foreed Convection, Ventilation, CFD
Power System Reliability

3) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล

Algorithms, Distributed Systems

4) นางสุภาพร สถิตย์
5) รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์

Control

7.12 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์และควำมรู้ (นำนำชำติ)

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

กรรมการ

เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
13 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ชัยภัฎ วรรธนะสาร

อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา

ประธาน

2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ้ารุง

Thermal-Fluid Engineering, Natural,
Foreed Convection, Ventilation,CFD
Algorithms, Distributed Systems

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์

กรรมการ
เลขานุการ
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7.13 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
2) รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์

Forest Surveying and Mapping Geoinformatic
ไฟฟ้าสื่อสาร

3) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช

จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์

4) น.ส.กมลวรรณ จันทร์เขียว
7.14 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
Fatigue, Strngth of Material

3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
5) อ.ศศิน เทียนดี

Digital Image Processing, Computer
Vision, Computer Graphics
7.15 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

2) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์

Forest Surveying and Mapping Geoinformatic
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม

3) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
4) น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล

7.16 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
1) ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
2) อ.ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน
3) ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป
4) น.ส.อภิรดี เสนะเปรม

power system
power system

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
25 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
24 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ceramics Processing, Superconductors คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
31 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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7.17 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
1) รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี
2) รศ.ดร.สมชาย น้าประเสริฐชัย

3) ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป

การก้าจัดมูลฝอยและการลดก๊าชจากหลุมฝัง
กลบมูลฝอย
Information Technology Management,
Innovation ang Knowledge
Management
Ceramics Processing, Superconductors

4) น.ส.ดาวดี สุภาจรูญ
7.18 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำหรับระบบฝังตัว (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย

2) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
3) ผศ.ดร.ณัฐพล ร้าไพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
Modelling ส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท้าไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทาง
ป่าไม้
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยีเชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้

4) นางอรไท ธุษาวัน
7.19 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
1) รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี
2) รศ.ดร.สมชาย น้าประเสริฐชัย

3) ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย

การก้าจัดมูลฝอยและการลดก๊าชจากหลุมฝัง
กลบมูลฝอย
Information Technology Management,
Innovation ang Knowledge
Management
Drying Technology, Finite Element,
Transport Phenomena Modeling

4) น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด
7.20 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
1) ผศ.อัญชลี สุพทิ กั ษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ

2) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์

เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์

3) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

พอลิเมอร์ชีวภาพ

4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ

เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

19 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

37

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
7.21 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอีย่ มวรวุฒิกุล
2) ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช

วิศวกรรมเครือ่ งกล พลังงาน Energy
Conservation
Industrial Statistics and Operations
Research
Energy Management Pressure Vessel
Design

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
19 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
พอลิเมอร์ชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.เอกอนงค์ ตังฤกษ์วราสกุล
IT Investment Evaluation, Management คณะบริหารธุรกิจ
Information System
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ภาวิณี อัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.24 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรม (นำนำชำติ)
หลักสูตรหลัก

ประธาน

3) ผศ.ดร.เบญญา กสานติกุล
4) น.ส.พัชร์นันธ์ รุง่ เรืองรองเดช

7.22 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ (พลอยดนัย) การจัดการวิศวกรรม
2) ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพนั ธ์
3) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์

Environmental Conscions Design,
Operation Strategies, Simulation
เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์

4) น.ส.สุภาพร แสนแอ
7.23 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรม
1) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

1) ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

Sketch-based modeling Rapid
prototyping Product design and
development
2) ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพนั ธ์
Environmental Conscions Design,
Operation Strategies, Simulation
3) ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ (พลอยดนัย) การจัดการวิศวกรรม
4) น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด

กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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7.25 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
1) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา
2) ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์

พัฒนาการเด็กและครอบครัว ปฐมวัย
ผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย
อุตสากรรมยานยนต์และเครือ่ งจักรกล

3) ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ (พลอยดนัย) วิศวกรรมอุตสาหการ
4) น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา
7.26 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ์ (พลอยดนัย) การจัดการวิศวกรรม
2) ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพนั ธ์
3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย

Environmental Conscions Design,
Operation Strategies, Simulation
Fatigue, Strngth of Material

4) น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
7.27 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกล
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอีย่ มวรวุฒิกุล
2) ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
3) ศ.ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์

วิศวกรรมเครือ่ งกล พลังงาน Energy
Conservation
วิศวกรรมโยธา
System Engineering, Performance
Measurement

4) น.ส.พัชรียา ธานีวรรณ
7.28 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกล (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.เบญญา กสานติกุล
2) ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3) อ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก
4) น.ส.ปนัดดา มาชัยภูมิ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
19 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

Energy Management Pressure Vessel คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
Design
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Coastal Management, Grondwater, EIA คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกลและการผลิต
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
7.29 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครือ่ งกลกำรผลิต
1) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
2) ผศ.ดร.เบญญา กสานติกุล
3) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

Water and Wastewater Treatment
Processes, Membrane Technology
Energy Management Pressure Vessel
Design
Ceramics, Glass, Glass-Ceramics,
Cement, Bio-materials and Dental
Materials

4) น.ส.นริศรา สังฆะขี
5) อ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

วิศวกรรมวัสดุ

7.30 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครือ่ งกลกำรผลิต (นำนำชำติ)
1) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย

Fatigue, Strngth of Material

2) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Power System Reliability

3) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ

อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน

4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
7.31 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกล
1) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
2) รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
3) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์

Real-Time Embedded Systems,
Parallel Computing, Fuzzy Logic, AI
ไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ระบบไฮดรอลิกส์

4) น.ส.ประนอม ศิริมังคโล
7.32 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกล
1) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
2) รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
3) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์
4) น.ส.พิชญวดี รุง่ เรืองปรัชญา

Real-Time Embedded Systems,
Parallel Computing, Fuzzy Logic, AI
ไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ระบบไฮดรอลิกส์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
11 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ

ผู้สังเกตการณ์
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
7.33 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ-ทรัพยำกรน้ำ
1) รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

สังกัด
หลักสูตรหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี
การก้าจัดมูลฝอยและการลดก๊าชจากหลุมฝัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลบมูลฝอย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ชาญเวช ศีลพิพฒ
ั น์
Applied mechanics
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) อ.โกศล จันทรสนา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.34 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
2) รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
3) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

Metal Fatigue Analysis

การชลประทานและระบายน้า อุทกวิทยา
การจัดการน้า
การบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมก้าลัง
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Ceramics, Glass, Glass-Ceramics,
Cement, Bio-materials and Dental
Materials

4) น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
7.35 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ
1) รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต

4) นางสิรินัดดา จันทรศักดิ์
5) ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี

Geomatics Engineering,
Urban&Regional Planning

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
13 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

การชลประทานและระบายน้า อุทกวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
การจัดการน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิงแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิงนิเวศ
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.36 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรหลัก

3) รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

กรรมการ

ประธาน

Cost Management, Engineering Project คณะวิศวกรรมศาสตร์
Appraisal, Operations Research, and
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Supply Chain Management

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Developmental Immunology,
Endocrinology and Cell Migration, Cell
Trafficking
Metal Fatigue Analysis

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
2) ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ

20 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
7.37 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
2) ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ

3) รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Developmental Immunology,
Endocrinology and Cell Migration, Cell
Trafficking
Metal Fatigue Analysis

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

Food Microbiology, Food Fermentation คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
Ceramics, Glass, Glass-Ceramics,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Cement, Bio-materials and Dental
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Materials
3) รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสุจิตรา ดวงพัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.39 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรหลัก

ประธาน

4) น.ส.วรัทยา พุ่มพวง
7.38 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1) ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์

1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Coastal Management, Grondwater, EIA คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
Inventory Control, Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Statistics, Operations Research
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ณัฐกาญจน์ บูรณาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.40 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรหลัก

2) ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
3) ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพนั ธ์
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง

เคมี พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์
นาโนเทคโนโลยี เคมีสิ่งแวดล้อม
Power System Dynamics
Environmental Conscions Design,
Operation Strategies, Simulation

20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

1) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
14 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
7.41 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
1) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
2) ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
3) ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพนั ธ์

ควำมเชี่ยวชำญ

เคมี พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์
นาโนเทคโนโลยี เคมีสิ่งแวดล้อม
Power System Dynamics
Environmental Conscions Design,
Operation Strategies, Simulation

4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
7.42 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
1) ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

2) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
3) ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล

Orthopaedic Biomechanics, Medical
Device Design, Design and
Manufacturing Engineering
Thermal-Fluid, Automotive
Engineering, Porous Media
สถิติวิศวกรรม

4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
5) อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์กระบวนการเกิด
หลุมอุกกาบาด ธรณีเคมี
7.43 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรบิน
1) อ.ดร.จุมพฏ บริราช
2) อ.ชาญเวช ศีลพิพฒ
ั น์

การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ
Applied mechanics

3) ผศ.ดร.หฤทัย น้าประเสริฐชัย

การจัดการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
7.44 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
1) ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

2) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
3) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
4) น.ส.พัชร์นันธ์ รุง่ เรืองรองเดช

Sketch-based modeling Rapid
prototyping Product design and
development
อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน
Thermal-Fluid, Automotive
Engineering, Porous Media

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
11 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิทยาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
7.45 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภัย
1) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
Power System Dynamics
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
Inventory Control, Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Statistics, Operations Research
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.เวฬุวัน รุง่ กรุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.46 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.สมชาย น้าประเสริฐชัย
Information Technology Management, คณะวิศวกรรมศาสตร์
Innovation ang Knowledge
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Management
2) ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ
Gemology, Mineralogy
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
Power System Dynamics
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.47 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั

AI, Machine Learning, Data Mining

2) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

พอลิเมอร์ชีวภาพ

3) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม

4) นางอรไท ธุษาวัน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

8

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะศึกษำศำสตร์

8.1 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์
1) อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

2) ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์

วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษา
อาชีวศกษา การศึกษานอกระบบ

3) อ.ดร.ชูศักดิ์ เอืองโชคชัย
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ

8.2 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์
1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช

จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์

2) พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา การสื่อสารสุขภาพ
เด็ก เยาวชน ครอบครัว การศึกษา-การวิจัย

3) อ.ดร.อุทมุ พร อินทจักร์
4) น.ส.ธนวัลย์ ตังเสถียรวงศา
5) ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สะเต็มศึกษา การสอนชีววิทยา
8.3 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตรศึกษำ
1) รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์

ส่งเสริมการเกษตร อาชีวศึกษา การศึกษา

2) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์

การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

3) ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

การศึกษาปฐมวัย การศึกษา การพัฒนา
วิชาชีพ

4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
8.4 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษำ
1) ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
2) พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
3) ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย

ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา การสื่อสารสุขภาพ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษา การพัฒนา
วิชาชีพ

หลักสูตรหลัก

23 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
8.5 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง

พลศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ

2) อ.ดร.สถิดาพร ค้าสด

3) อ.ดร.อุทมุ พร อินทจักร์

การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต
การจัดการเรียนรูส้ ้าหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่
เด็ก เยาวชน ครอบครัว การศึกษา-การวิจัย

4) นางชลธิชา ก่อเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8.6 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

1) รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

การบริหารจัดการทางกีฬา จิตวิทยาการกีฬา คณะพลศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการกีฬา การท่องเที่ยวการกีฬา
2) ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง
พลศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
4) นางชลธิชา ก่อเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.7 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.พราม อินพรม

พลศึกษา กีฬา

2) ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

พลศึกษา กีฬา

3) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

4) นางชลธิชา ก่อเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและสุขศึกษำ
1) รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

2) ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง
3) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
4) นางชลธิชา ก่อเกิด

ตำแหน่ง
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันการพลศึกษา

ประธาน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

การบริหารจัดการทางกีฬา จิตวิทยาการกีฬา คณะพลศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการกีฬา การท่องเที่ยวการกีฬา
พลศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
8.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนันทนำกำร

ควำมเชี่ยวชำญ

1) ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง

พลศึกษา กีฬา กิจกรรมนันทนาการ

2) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา
3) ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์

พัฒนาการเด็กและครอบครัว ปฐมวัย
ผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย
จิตวิทยา จิตวิทยาเด็กและวัยรุน่ การให้อภัย

4) นางชลธิชา ก่อเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8.10 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ
1) ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
2) พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
3) ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

การศึกษาปฐมวัย การศึกษา การพัฒนา
วิชาชีพ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา
จิตวิทยาการให้ค้าปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว
จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาครอบครัว

4) น.ส.พรรณราย สุริยวงค์
8.11 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว
1) อ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร

บริหารการศึกษา

2) ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

จิตวิทยา วิจัย การศึกษา การวัดประเมิน
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
4) น.ส.ลักขณา ปิ่นวิเศษ

8.12 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ส้านักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

1) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล

การศึกษาเพื่อการพัฒนา สังคมการศึกษา

2) ผศ.ดร.ณัฐพล ร้าไพ

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยีเชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้
ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เทคโนโลยี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษา การสื่อสารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
4) น.ส.พรรณราย สุริยวงค์

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
8.13 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปฐมวัยศึกษำ

ควำมเชี่ยวชำญ

1) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล

การศึกษาเพื่อการพัฒนา/สังคมการศึกษา

2) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ

หลักและวิธีสอนพลศึกษา
การวัดและประเมินผลพลศึกษา
สมรรถภาพทางกาย
จิตวิทยาการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ปรับ
พฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม

3) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
4) น.ส.ลักขณา ปิ่นวิเศษ

8.14 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
1) ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา
2) อ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

3) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ

หลักและวิธีสอนพลศึกษา
การวัดและประเมินผลพลศึกษา
สมรรถภาพทางกาย

4) นายณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี
8.15 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรวิจัยและประเมินทำงกำรศึกษำ
1) ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
2) อ.ดร.ชูศักดิ์ เอืองโชคชัย
3) อ.ดร.สถิดาพร ค้าสด

จิตวิทยา วิจัย การศึกษา การวัดประเมิน
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
อาชีวศกษา การศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต
การจัดการเรียนรูส้ ้าหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่

4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
8.16 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์
1) อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

2) ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์

วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษา
อาชีวศกษา การศึกษานอกระบบ

3) อ.ดร.ชูศักดิ์ เอืองโชคชัย
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

กรรมการ

เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

18 กรกฎำคม 2561

ส้านักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา ประธาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
8.17 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช

จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์

2) อ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร

บริหารการศึกษา

3) รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมิน

4) น.ส.ธนวัลย์ ตังเสถียรวงศา
5) ผศ.ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล

จุลชีววิทยา การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์
พันธุวิศวกรรม กระบวนการหมัก
8.18 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ
1) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

การวางแผนและประเมินผล
อาชีวศึกษา หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3) อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์

4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
8.19 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษำ
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
การสอนคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.20 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
2) รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง
3) ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

4) นายณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี

เศรษฐศาสตร์

การจัดการเชิงกลยุทธ์โซ่อุปทาน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาจีน วรรณคดีจีน การแปลจีน-ไทย ไทยจีน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์
สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
11 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
8.21 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำนอกระบบเพื่อพัฒนำสังคม
1) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ

2) ผศ.ดร.ณัฐพล ร้าไพ

3) รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

หลักและวิธีสอนพลศึกษา
การวัดและประเมินผลพลศึกษา
สมรรถภาพทางกาย
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยีเชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้
การจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาเกษตร การ
จัดการการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม

4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
5) ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ

Exercise physiology , Physical
Fitness,Physical Activity
8.22 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตรศึกษำ
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง

เศรษฐศาสตร์

2) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์

การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

3) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก

สิ่งทอ สีย้อมธรรมชาติ

4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
8.23 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำนอกระบบเพื่อพัฒนำสังคม
1) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ

2) ผศ.ดร.ณัฐพล ร้าไพ

3) รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย

หลักและวิธีสอนพลศึกษา
การวัดและประเมินผลพลศึกษา
สมรรถภาพทางกาย
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยีเชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้
การจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาเกษตร การ
จัดการการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
16 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

ผู้สังเกตการณ์
13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ

17 กรกฎำคม 2561
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
8.24 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและสุขศึกษำ
1) รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

2) ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร
3) อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

แนะแนวอาชีพ พุทธิจิตวิทยา ผู้เรียนที่มี
ปัญหาในการเรียน ผู้เรียนที่มีสมาธิสัน การ
แนะแนว จิตวิทยาการศึกษา การสอน
ภาษาอังกฤษ
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

4) นางชลธิชา ก่อเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8.25 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
1) ผศ.ดร.พราม อินพรม

พลศึกษา กีฬา

2) ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

พลศึกษา กีฬา

3) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

4) นางชลธิชา ก่อเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8.26 ปรัชญำดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช

จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์

2) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล

การศึกษาเพื่อการพัฒนา สังคมการศึกษา

3) รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมิน

4) น.ส.พรรณราย สุริยวงค์
5) อ.ดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์

ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา

6) อ.สุวิมล อุไกรษา

ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา

8.27 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
1) อ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์

Educational Technology

2) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์

วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
การจัดการของเสีย
การใช้ประดยชน์ของเสีย

3) อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

สถาบันการพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันการพลศึกษา

ประธาน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
8.28 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
1) ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา
2) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
3) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล

บริหารการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์/ปรับ
พฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา สังคมการศึกษา

4) นายณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี
8.29 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรวิจัยและประเมินทำงกำรศึกษำ
1) ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
2) อ.ดร.ชูศักดิ์ เอืองโชคชัย
3) อ.ดร.สถิดาพร ค้าสด

จิตวิทยา วิจัย การศึกษา การวัดประเมิน
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
อาชีวศกษา การศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต
การจัดการเรียนรูส้ ้าหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่

4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
8.30 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์
1) อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

2) ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์

วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษา
อาชีวศกษา การศึกษานอกระบบ

3) อ.ดร.ชูศักดิ์ เอืองโชคชัย
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ

8.31 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
1) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก
2) รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง
3) ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย

สิ่งทอ สีย้อมธรรมชาติ
ภาษาจีน วรรณคดีจีน การแปลจีน-ไทย ไทยจีน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์
สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

ส้านักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา ประธาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
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8.32 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ
1) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

การวางแผนและประเมินผล
อาชีวศึกษา หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3) อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์

4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
12 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
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9

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

คณะเศรษฐศำสตร์

9.1 เศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

หลักสูตรหลัก

23 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

สถิติธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล

9.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร

กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์

4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5) อ.ภานุพงษ์ สุขเกิด

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

3) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

การตลาด การตลาดเพื่อสังคม การบริหาร
การตลาด การสื่อสารการตลาด
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม
เศรษฐศาสตร์์ระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
จิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสุขภาพ
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.วราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
หลักสูตรหลัก

ประธาน

6) อ.ภัคพิชา ปฐมพิทกั ษ์นุกูล

เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
เศรษฐศาสตร์พฒ
ั นา เศรษฐศาสตร์มหภาค
9.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์

4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

การตลาด การตลาดเพื่อสังคม การบริหาร
การตลาด การสื่อสารการตลาด
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

กรรมการ
เลขานุการ
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9.5 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร (นำนำชำติ)
1) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

2) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

Irrigation technology management

3) ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

สถิติธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4) น.ส.ชนัญชิดา เค็งสม

9.6 เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

ICT for Education ธุรกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

3) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
4) น.ส.กันทิมา จันทร์อ้าไพ

9.7 เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร

บริหารธรุกิจ การจัดการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประธาน

2) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
3) ผศ.ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน

วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
ธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรรมการ

4) น.ส.ชนัญชิดา เค็งสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

9.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกร
1) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

3) ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม

ICT for Education ธุรกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

4) น.ส.ชนัญชิดา เค็งสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์

9.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตรและทรัพยำกร
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์

3) ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี
ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ICT for
Education การศึกษา
เศรษฐศาสตร์์ระหว่างประเทศ

4) น.ส.กันทิมา จันทร์อ้าไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

55

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
9.10 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
2) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
4) น.ส.วราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี
ICT for Education ธุรกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9.11 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
25 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

โภชนศาสตร์มนุษย์เชิงคลีนิคโภชนศาสตร์สัตว์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

จิตวิทยาการให้ค้าปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว
จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาครอบครัว
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์
สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
นักวิชาการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตังวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตังวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

3) ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

4) น.ส.อุทยั วรรณ มูลพันธุ์
5) อ.เสาวคนธ์ บุญสมธป
6) อ.สิริกานต์ ทองพูน

การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจบริการ
การตลาด
บริหารธุรกิจ การตลาด

9.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
1) ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

บริหารธุรกิจ

2) ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล

เศรษฐศาสตร์

3) ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

จิตวิทยาชุมชน การวิจัยทางสังคมศาสตร์

4) น.ส.กันทิมา จันทร์อ้าไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9.13 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตรและทรัพยำกร (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
2) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
3) ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
4) นายภคพงศ์ พวงศรี

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี
ICT for Education ธุรกิจศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Food Microbiology, Food Safety, Lactic
Acid Bacteria
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
16 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

10 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
10.1 ภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต
1) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน

หลักสูตรหลัก

19 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) อ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์

การจัดการการท่องเที่ยว ผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในพืนที่คุ้มครอง
พลวัตการท่องเที่ยว
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และพืชบ้าบัด

3) ผศ.ดร.อ้านาจ จ้ารัสจรุงผล

สถาปัตยกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม กรรมการ
ศาสสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
24 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพนั ธ์

สถาปัตยกรรม

2) ผศ.ดรุณี มงคลสวัสดิ์

สถาปัตยกรรม

3) ผศ.ดร.อ้านาจ จ้ารัสจรุงผล

สถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

4) น.ส.สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์
10.2 สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต

4) น.ส.มโนรมย์ ตุ้นสกุล
10.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
หลักสูตรและการสอน การจัดและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พุทธภรณ์ มะละค้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมอำคำร
หลักสูตรหลัก
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
2) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

3) ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต
4) น.ส.คณิสร รักถาวร

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยา จิตวิทยาเด็กและวัยรุน่ การให้อภัย

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(แบบมีส่วนร่วม)
การจัดท้าแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ งานพัฒนา
แหล่งน้า การจัดการทรัพยากรน้า

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
10.5 สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมอำคำร
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
2) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

3) ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(แบบมีส่วนร่วม)
การจัดท้าแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ งานพัฒนา
แหล่งน้า การจัดการทรัพยากรน้า

4) น.ส.คณิสร รักถาวร
10.6 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้ำง
1) อ.ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพนั ธ์
2) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
3) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
4) น.ส.อุรา ศรีทองคง

สถาปัตยกรรม

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
16 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
31 กรกฎำคม 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยรังสิต
Water and Wastewater Treatment
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
Processes, Membrane Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าชาย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
เลน วนศาสตรฺช์ ุมชน วนเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

11 คณะสัตวแพทยศำสตร์
11.1 สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต

หลักสูตรหลัก

1) อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
2) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์

โภชนศาสตร์มนุษย์เชิงคลีนิคโภชนศาสตร์สัตว์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานพืช
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
บริหารการศึกษา แผนกลยุทธ์เทคโนโลยี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
นวัตกรรม ความเสี่ยง การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางบุษบง ศรีพพิ ฒ
ั น์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) น.ส.กมลวรรณ รุง่ กรุด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.2 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำของเซลล์และวิทยำศำสตร์กำยวิภำค
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

2) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

ชีววิทยา สรีระวิทยา เภสัชวิทยา สัตววิทยา

3) อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

Veterinary Public Health

4) นางอาริยา ยอดหล้า
11.3 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรสัตวแพทย์
1) ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

Veterinary Histology, สัตวแพทย์

2) ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

3) อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

Veterinary Public Health

4) น.ส.สุนิษา มานะที
11.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปรสิตวิทยำทำงสัตวแพทย์
1) ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

2) ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

3) ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา
และโมเลกุลวิทยา
บริหารทั่วไป (การจัดการ)

4) น.ส.ศุภนันท์ บุญชอบ

25 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
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11.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำทำงสัตวแพทย์
1) ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง

การผลิตสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหาร

2) ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา
และโมเลกุลวิทยา
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

3) ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
4) นางประทุม แสนแก้ว

11.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชและพิษวิทยำทำงกำรสัตวแพทย์
1) ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

Veterinary Pathology

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประธาน

2) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช พัฒนาการและการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เติบโต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
Veterinary Histology, สัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค
ทรัพยากรมนุษย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.7 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพทำงสัตวแพทย์ (นำนำชำติ) หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
Aquatic medicine
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
Developmental Immunology,
คณะสัตวแพทยศาสตร์
Endocrinology and Cell Migration, Cell มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Trafficking, Reproductive Immunology
4) น.ส.รวิพร เครือคล้าย
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.8 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพทำงสัตวแพทย์ (นำนำชำติ)
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
2) ผศ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
3) ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ

4) น.ส.รวิพร เครือคล้าย

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ตำแหน่ง
12 กรกฎำคม 2561

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Aquatic medicine
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Developmental Immunology,
คณะสัตวแพทยศาสตร์
Endocrinology and Cell Migration, Cell มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Trafficking, Reproductive Immunology
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
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11.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์และชีวเวชศำสตร์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.กันทิมาณี ประเดิมวงศ์

Histopathology Cell and molecular
คณะวิทยาศาสตร์
biology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
Aquatic medicine
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นิชานันท์ เกโส
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
11.10 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์และชีวเวชศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.กันทิมาณี ประเดิมวงศ์

Histopathology Cell and molecular
คณะวิทยาศาสตร์
biology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
Aquatic medicine
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นิชานันท์ เกโส
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
11.11 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคลินกิ ศึกษำทำงสัตวแพทย์
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.ศลยา สุขสอาด
2) รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
3) ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร

พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพ
สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา
และโมเลกุลวิทยา

4) น.ส.อารีรัตน์ สิชฌวัฒน์
11.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคลินกิ ศึกษำทำงสัตวแพทย์
1) อ.ดร.ศลยา สุขสอาด
พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพ
2) รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
3) ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา
และโมเลกุลวิทยา

4) น.ส.อารีรัตน์ สิชฌวัฒน์
11.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบำดวิทยำทำงสัตวแพทย์
1) ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง

การผลิตสัตว์ ความปลอดภัยทางอาหาร

2) ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร
3) ผศ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา
และโมเลกุลวิทยา
Aquatic Medicine

4) น.ส.จินตนา สระทองขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง
16 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

12 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์
12.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์

หลักสูตรหลัก

26 กรกฎำคม 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รุง่ ทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
นักวิชาการนโยบายและแผน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.3 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสุขภำพสัตว์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

1) รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล

สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

2) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย

3) ผศ.ดร.วันชัย ปลืมภาณุภัทร

สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
เคมีอินทรีย์ และเคมีเพื่อการเกษตร

4) น.ส.รุง่ ทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา

นักวิชาการนโยบายและแผน

12.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลสัตว์
1) รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล

1) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

2) ผศ.ดร.จ้านงจิต ผาสุข
3) อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์

สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Environmental Biotechnology,
Anaerobic degradation, Biological
wastewater treatment
กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์

4) น.ส.รุง่ ทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา

Ecology, Evolution, Biodiversity,
Phylogenetics, Botany
นักวิชาการนโยบายและแผน

5) อ.ดร.เกษริน ข้ายิ่งเกิด

โปรโตซัววิทยา

12.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสุขภำพสัตว์
1) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

2) ผศ.ดร.จ้านงจิต ผาสุข
3) อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
4) น.ส.รุง่ ทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา

Environmental Biotechnology,
Anaerobic degradation, Biological
wastewater treatment
กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์
Ecology, Evolution, Biodiversity,
Phylogenetics, Botany
นักวิชาการนโยบายและแผน

กรรมการ

เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

13 คณะสังคมศำสตร์
13.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ

หลักสูตรหลัก

24 กรกฎำคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส้านักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประธาน

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิขย์ว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ด้วยทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายแพ่งว่า
ด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3) ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางพรธิดา เจนการศึก
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

1) รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร

จิตวิทยา วิจัยทางการศึกษา

2) ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

จิตวิทยา การแนะแนว

3) ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

จิตวิทยา วิจัย การศึกษา การวัดประเมิน
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์

4) นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
13.2 นิติศำสตรบัณฑิต
1) อ.พิมล จงวรนนท์

นิติศาสตร์

2) ผศ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา

1) ผศ.ดร.ว่าที่ พ.ต.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า สังคมศาสตร์
2) รศ.ดร.ปัญญา รุง่ เรือง

ดนตรี

3) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(แบบมีส่วนร่วม)

4) น.ส.จิตต์ดาภา อาจมุณี
13.4 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์
1) ผศ.ภาคม บ้ารุงสุข
2) ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

ดนตรีไทย เทคโนโลยีกับดนตรี เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
จิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสุขภาพ

3) อ.วริศรา อิม่ พิทกั ษ์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4) น.ส.จารีพร ดอกพิกุล

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ

13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

63

ลำดับ
รำยนำม
13.5 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
16 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประธาน

2) ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน

จิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกาตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

4) น.ส.นันทิยา อาภานันท์
5) อ.ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์

จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
13.6 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
1) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
2) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
3) รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี

วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรม
ส้าหรับเด็ก คติชนวิทยา
จิตวิทยา
Product Development,
Agro-Industry

4) น.ส.โสภิญญา คงเพียรธรรม
5) อ.มริสสา พงษ์ศิริกุล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

13.7 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ
1) รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

สังคมสงเคราะห์ เพศภาวะการศึกษา พัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
สังคม การพัฒนาชุมชน
2) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล
ภาษาและวรรณคดีไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
3) อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุง่ เรือง
การพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ
คณะสังคมศาสตร์
การปกครองท้องถิน่ สวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พิมพรรณ ทิพยภิบาล
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.8 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
20 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประธาน

2) ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน

จิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.กมลนิตย์ ลิมปรังสี

กรรมการ
เลขานุการ

64

ลำดับ
รำยนำม
13.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำชุมชน

ควำมเชี่ยวชำญ

1) ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

จิตวิทยา การแนะแนว

2) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์

VLSI Design, Data Communication,
Embedded System
จิตวิทยาชุมชน

3) อ.ดร.นพมาศ เครือสุวรรณ
4) น.ส.จุฑามาศ ปั้นลาย

13.10 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
31 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์. และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

1) ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์

บริหารธุรกิจ บริหารจัดการองค์กร

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประธาน

2) รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร

จิตวิทยา วิจัยทางการศึกษา

กรรมการ

3) รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

จิตวิทยา การศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

4) น.ส.จุฑามาศ ปั้นลาย
13.11 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำประยุกต์
1) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด

การสอนคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
จิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
ส้าหรับเด็ก คติชนวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.โสภิญญา คงเพียรธรรม
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.12 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

2) อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุง่ เรือง
3) อ.ดร.พงศ์ภัค บานชื่น

จิตวิทยาการให้ค้าปรึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนว จิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาครอบครัว
จิตวิทยาชุมชน
การพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ
การปกครองท้องถิน่ สวัสดิการสังคม
การจัดการเชิงกลยุทธ์โซ่อุปทาน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

4) น.ส.ชุติมน ศรีนวกะตระกูล
5) ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม

กรรมการ

19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
13.13 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำสังคม
1) รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
2) ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

3) ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์

สังคมสงเคราะห์ เพศภาวะการศึกษา พัฒนา
สังคม การพัฒนาชุมชน
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จิตวิทยา จิตวิทยาเด็กและวัยรุน่ การให้อภัย

4) น.ส.รองใจ ก้าเหนิดผล
13.14 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์
1) ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
2) รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

3) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี
4) น.ส.ธานี สุวรรณไตรย์

นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
แนะแนวอาชีพ พุทธิจิตวิทยา ผู้เรียนที่มี
ปัญหาในการเรียน ผู้เรียนที่มีสมาธิสัน การ
แนะแนว จิตวิทยาการศึกษา การสอน
ภาษาอังกฤษ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสนา

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
31 กรกฎำคม 2561

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ประธาน

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

14 คณะอุตสำหกรรมเกษตร
14.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ
1) อ.พรทิพย์ เล็กพิทยา
Polymer composite Polymer
processing Lignin extraction
Conductive polymer Fiber modification
2) อ.ผุสดี แซ่ลิ่ม
วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า
วิทยาศาสตร์ของสีและการวัดสี กระบวนการ
ผลิตผ้าไหม เส้นใยธรรมชาติ
3) อ.ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
เคมีอาหาร และโภชนาการ

หลักสูตรหลัก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 กรกฎำคม 2561
ประธาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กฤติกา สาโร
ด้านประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) นายธีรุตม์ ฤทธิ์สนธิ์
ด้านประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
จิตวิทยาการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ปรับ คณะศึกษาศาสตร์
พฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
วิทยาศาสตร์การอาหาร อาหารและโภชนาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี

Product Development, Agro-Industry

4) นางศศิธร พลโยธา

ด้านประกันคุณภาพ

5) นางสิริรัตน์ นกแก้ว

ด้านประกันคุณภาพ

14.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
1) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
3) อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา

Postharvest Technology, Food and
Agricultural Processing
ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ

4) นางกัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร

ด้านประกันคุณภาพ

14.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

คณะอุตสาหกรรมเกาตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) รศ.ดร.สมชาย น้าประเสริฐชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

5) น.ส.ปุณยนุช ไทยยะกร

ด้านประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล

Information Technology Management,
Innovation ang Knowledge
Management
Food Microbiology, Microbial Food
Safety, Sanitaion & Hygiene
ด้านประกันคุณภาพ

3) ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
14.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
25 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก

สิ่งทอ สีย้อมธรรมชาติ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

กรรมการ

3) อ.ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์

เคมีอาหาร และโภชนาการ

4) นางดวงสมร นามกระโทก

ด้านประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

5) น.ส.กนกพร เทียมปาน
14.6 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ
1) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
2) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
3) ผศ.ดร.ฐิติมา รุง่ รัตนาอุบล
4) นางดวงสมร นามกระโทก

กีฏวิทยาทางการแพทย์
Food economic and marketing,
Demand analysis, Food Quality
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านประกันคุณภาพ

14.7 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
1) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
2) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย

3) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
4) นางศศิธร พลโยธา

จิตวิทยาการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ปรับ
พฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
Modelling ส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โรคพืชที่เกิดจากเชือรา, เชือราสาเหตุโรคพืช
ระดับโมเลกุล
ด้านประกันคุณภาพ

14.8 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

การผลิตพืช สรีรวิทยาของพืช พัฒนาการ
และการเติบโตของพืช
Solid State Physics

3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์

Population genetics and Evolution

4) นางศศิธร พลโยธา

ด้านประกันคุณภาพ

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
14.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
1) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

Solid State Physics

2) ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิตวิทยาการให้ค้าปรึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวจิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาครอบครัว
จิตวิทยาชุมชน
3) อ.ดร.สุมัลลิกา โมรากุล
Food Biotechnology, Food Fermented, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Yeast Biotechnology, Alcoholic
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Fermentation, Alcoholic Beverage
4) นางดวงสมร นามกระโทก
ด้านประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.10 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
2) ผศ.ดร.วันชัย ปลืมภาณุภัทร

จิตวิทยาการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ปรับ
พฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม
เคมีอินทรีย์ และเคมีเพื่อการเกษตร

3) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั

AI, Machine Learning, Data Mining

4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล

ด้านประกันคุณภาพ

14.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

3) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์

Thermal-Fluid, Automotive
Engineering, Porous Media
Food Biotechnology, Food Fermented,
Yeast Biotechnology, Alcoholic
Fermentation, Alcoholic Beverage
Veterinary Microbiology

4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล

ด้านประกันคุณภาพ

2) อ.ดร.สุมัลลิกา โมรากุล

14.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง
23 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

1) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

เครือ่ งจักรกลหลังการเก็บเกีย่ วและแปรสภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น

กีฏวิทยาทางการแพทย์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์

Population genetics and Evolution

กรรมการ

4) น.ส.กฤติกา สาโร

ด้านประกันคุณภาพ

5) น.ส.นุจรี นากา

ด้านประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
14.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร

หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.หฤทัย น้าประเสริฐชัย

เครือ่ งจักรกลหลังการเก็บเกีย่ ว
และแปรสภาพ
การจัดการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

3) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
4) น.ส.กฤติกา สาโร

กีฏวิทยาทางการแพทย์
ด้านประกันคุณภาพ

กรรมการ
เลขานุการ

5) นายชวลิต ไมตรี

ด้านประกันคุณภาพ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

1) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

14.14 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ
1) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
2) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
3) ผศ.ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย

กีฏวิทยาทางการแพทย์
Food economic and marketing,
Demand analysis, Food Quality
Color and sensory evaluation

4) น.ส.รุจิรา ตาวิยะ

ด้านประกันคุณภาพ

5) นายธีรุตม์ ฤทธิ์สนธิ์

ด้านประกันคุณภาพ

14.15 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
1) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

4) นางศศิธร พลโยธา

จิตวิทยาการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ปรับ
พฤติกรรม กระบวนการกลุ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร
Modelling ส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โรคพืชที่เกิดจากเชือรา เชือราสาเหตุโรคพืช
ระดับโมเลกุล
ด้านประกันคุณภาพ

5) น.ส.ภัสสร สุหริ ัญญวานิช

ด้านประกันคุณภาพ

2) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย

3) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม

14.16 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

การผลิตพืช สรีรวิทยาของพืช พัฒนาการ
และการเติบโตของพืช
Solid State Physics

3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์

Population genetics and Evolution

4) นางศศิธร พลโยธา

ด้านประกันคุณภาพ

สังกัด

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
14.17 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรสินค้ำสิ่งทอ หลักสูตรหลัก

สังกัด

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก

สิ่งทอ สีย้อมธรรมชาติ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

กรรมการ

3) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล

Food economic and marketing,
Demand analysis, Food Quality
ด้านประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) นางดวงสมร นามกระโทก
5) น.ส.กนกพร เทียมปาน

14.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
1) ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

Veterinary Histology สัตวแพทย์

2) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร

Postharvest Technology, Food and
Agricultural Processing
ด้านประกันคุณภาพ

4) นางกัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร

14.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

2) ผศ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต

พัฒนาผลิตภัณฑ์, อิมัลชัน

3) ผศ.ดร.วชิรญา อิม่ สบาย
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล

ชีววิทยาหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสด และ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
ด้านประกันคุณภาพ

5) น.ส.ปุณยนุช ไทยยะกร

ด้านประกันคุณภาพ

14.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล

การวางแผนและประเมินผล
อาชีวศึกษา หลักสูตรและการสอน
Food Biotechnology, Food Fermented,
Yeast Biotechnology, Alcoholic
Fermentation, Alcoholic Beverage
วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต)
ด้านประกันคุณภาพ

5) น.ส.ปุณยนุช ไทยยะกร

ด้านประกันคุณภาพ

6) ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์

วัสดุฉลาด วัสดุทางชีวภาพ การขึนรูป
โลหะโฟม การขึนรูปสามมิติ

2) อ.ดร.สุมัลลิกา โมรากุล

3) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
14.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
การแปรรูปสัตว์น้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตว์น้า
3) ผศ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต
พัฒนาผลิตภัณฑ์, อิมัลชัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
ด้านประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) น.ส.ปุณยนุช ไทยยะกร
ด้านประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.22 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (นำนำชำติ) หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์
2) ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
3) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
4) นางกัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร

Population genetics and Evolution

วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
3) อ.ดร.กุลนาถ ทองขาว
4) นางศศิธร พลโยธา
5) นางเกศินี ทองงามดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Solid State Physics
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุลชีววิทยาทางอาหาร, ความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านประกันคุณภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

Food economic and marketing,
Demand analysis, Food Quality
ด้านประกันคุณภาพ

14.23 ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีของน้ำตำล
1) ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

ตำแหน่ง
20 กรกฎำคม 2561

Veterinary Histology สัตวแพทย์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

15 คณะสิง่ แวดล้อม
15.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า้
2) ผศ.ดร.อ้าไพ ทองธีรภาพ
3) อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์

อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ของเสียอันตราย)
สถิติ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา
อุทกวิทยา

4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุม่
15.2 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า้
2) ผศ.ดร.อ้าไพ ทองธีรภาพ

อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ของเสียอันตราย)
สถิติ

3) ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

Gemology, Mineralogy

4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุม่
15.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
1) รศ.ดร.ดุษฎี ธนะบริพฒ
ั น์

ชีววิทยา

2) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
3) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม

วนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้
การจัดการลุ่มน้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตุ-อุทกวิทยา

4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุม่
15.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า้
2) ผศ.ดร.อ้าไพ ทองธีรภาพ

อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ของเสียอันตราย)
สถิติ

3) ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

Gemology, Mineralogy

4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุม่
5) ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

15.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
1) รศ.ดร.ดุษฎี ธนะบริพฒ
ั น์

ชีววิทยา

2) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
3) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม

วนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้
การจัดการลุ่มน้า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตุ-อุทกวิทยา

4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุม่

หลักสูตรหลัก

24 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรหลัก
25 กรกฎำคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
16 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
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รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

16 คณะเกษตร กำแพงแสน
16.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์) 6 สำขำวิชำ
1) ผศ.ดร.รุง่ เรือง พูลศิริ
วนศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรหลัก
26 กรกฎำคม 2561
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา

แร่ในอนุภาคขนาดดินเหนียว โพแทสเซียมใน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดิน
3) อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสุปราณี สระทองฮ่วม
งานธุรการ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเครือ่ งจักรกลและเมคคำทรอนิกส์เกษตร
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
จุลชีววิทยา เซรุมวิทยาทางด้านโรคพืช และ คณะเกษตร ก้าแพงแสน
โรคพืชเกิดจากไวรัส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าราชการบ้านาญ
4) นางรัชฎา ชันเจริญศรี
16.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเกษตร
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2) ผศ.ดร.ศุภชัย อ้าคา
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

4) นางสุมาลี มุกดา

ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ความอุดมสมบูรณ์และเคมีของดิน
เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)
นักการศึกษา

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.จ้าเนียร ชมภู
การจัดการวัชพืช สารสกัดธรรมชาติจากพืช คณะเกษตร ก้าแพงแสน
เพื่อควบคุมศัตรูพชื
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
จุลชีววิทยา เซรุมวิทยาทางด้านโรคพืช และ คณะเกษตร ก้าแพงแสน
โรคพืชเกิดจากไวรัส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสุมาลี มุกดา
นักการศึกษา
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.5 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรปรับปรุงพันธุพ์ ชื
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
พืชสวน ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพของ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พืช เกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศุภชัย อ้าคา
ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
ความอุดมสมบูรณ์และเคมีของดิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิม่ สบาย
ชีววิทยาหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสด และ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสุปราณี สระทองฮ่วม
งานธุรการ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
16.6 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

4) อ.ดร.ดวงทิพย์ กันฐา

ควำมเชี่ยวชำญ

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
Ecology, Evolution, Biodiversity,
Phylogenetics, Botany
เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)
Conservation Biological Control

16.7 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ

กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์
การจัดการฟาร์ม ธุรกิจเกษตร

3) ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผัก

4) น.ส.สารภี ตังเจริญ

2) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวข้า
3) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์
4) น.ส.สรัญญา จันทรวิวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

เลขานุการ

ข้าราชการบ้านาญ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.มัทนี เพิ่มผล

กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561
(กษ.กพส.)
ประธาน

ปรับปรุงพันธุ์พชื

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

31 กรกฎำคม 2561

โภชนศาสตร์มนุษย์เชิงคลีนิคโภชนศาสตร์สัตว์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์
ข้าราชการบ้านาญ
4) นางสุมาลี มุกดา
นักการศึกษา
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.10 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช
หลักสูตรยืม

2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
3) อ.ดร.เพชรดา ปินใจ

18 กรกฎำคม 2561
(กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร

1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

กรรมการ

การใช้นิวเคลียร์ เทคโนโลยี การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
โรคหลังการเก็บเกีย่ วและการควบคุม

16.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์
1) อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

ตำแหน่ง
หลักสูตรยืม
17 กรกฎำคม 2561
(กษ.กพส.)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

16.8 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชสวน
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ

สังกัด

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกษตร
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561
(กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
16.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า

เคมีคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
3) ผศ.ดร.สุรพงษ์ ด้ารงกิตติกุล

กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พชื
สรีรวิทยาพืช การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช

4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
16.12 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปรับปรุงพันธุพ์ ชื
1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
2) ผศ.ดร.ศุภชัย อ้าคา
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิม่ สบาย
4) นางสุปราณี สระทองฮ่วม

พืชสวน ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพของ
พืช เกษตรศาสตร์
ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ความอุดมสมบูรณ์และเคมีของดิน
ชีววิทยาหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสด และ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
งานธุรการ

16.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

4) อ.ดร.ดวงทิพย์ กันฐา

การจัดการสัตว์ปา่ นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ สถิติ
วิเคราะห์
Ecology, Evolution, Biodiversity,
Phylogenetics, Botany
เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)
Conservation Biological Control

16.14 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำควำมปลอดภัยของอำหำรในผลิตผลจำกสัตว์
1) ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ

2) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
3) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
4) นางสุมาลี มุกดา

Developmental Immunology,
Endocrinology and Cell Migration, Cell
Trafficking, Reproductive Immunology
Postharvest Technology, Food and
Agricultural Processing
จุลชีววิทยา เซรุมวิทยาทางด้านโรคพืช และ
โรคพืชเกิดจากไวรัส
นักการศึกษา

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าราชการบ้านาญ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ

16 กรกฎำคม 2561
(กษ.กพส.)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

กรรมการ

13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
16.15 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่

ควำมเชี่ยวชำญ

1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ

กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์
การจัดการฟาร์ม ธุรกิจเกษตร

3) ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผัก

4) น.ส.สารภี ตังเจริญ
16.16 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์

สังกัด
หลักสูตรยืม
ข้าราชการบ้านาญ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
17 กรกฎำคม 2561
(กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

โภชนศาสตร์มนุษย์เชิงคลีนิคโภชนศาสตร์สัตว์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์
ข้าราชการบ้านาญ

4) นางสุมาลี มุกดา

นักการศึกษา

เลขานุการ

5) อ.ดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์

การจัดการสุขภาพและการผลิตสุกร

16.17 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ

สรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.เพชรดา ปินใจ

จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกษตร
4) น.ส.มัทนี เพิ่มผล
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า

เคมีคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์

กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์

3) ผศ.ดร.สุรพงษ์ ด้ารงกิตติกุล

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พชื
สรีรวิทยาพืช การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช

4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
16.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า

เคมีคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
3) ผศ.ดร.สุรพงษ์ ด้ารงกิตติกุล

กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พชื
สรีรวิทยาพืช การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช

4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์

กรรมการ

ผู้สังเกตการณ์
16 กรกฎำคม 2561
(กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าราชการบ้านาญ

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าราชการบ้านาญ
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ

เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
16.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืชสวน
1) ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
10 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธาน

2) อ.ดร.กรกช ชันจิรกุล

ปฐพีวิทยา การส้ารวจ การจ้าแนกดิน
ดินที่มีปญ
ั หาและการจัดการ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

3) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์

ปรับปรุงพันธุ์พชื

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) นางสุปราณี สระทองฮ่วม

งานธุรการ

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าราชการบ้านาญ

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

16.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรจัดกำรทำงดิน
1) อ.ดร.รุง่ โรจน์ พิทกั ษ์ด่านธรรม

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2) อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
3) อ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม

การจัดการของเสียจากฟาร์ม ปศุสัตว์
การใช้ประโยชน์จากของเสียจากสัตว์

4) น.ส.บังอร อุบล
16.22 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรปศุสัตว์
1) ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล

เทคโนโลยีชีวภาพอณูชีววิทยา

2) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)
การจัดการวัชพืช สารสกัดธรรมชาติจากพืช
เพื่อควบคุมศัตรูพชื
นักการศึกษา

3) อ.ดร.จ้าเนียร ชมภู
4) นางสุมาลี มุกดา

16.23 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เกษตร (นำนำชำติ)
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า

เคมีคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์

กีฏวิทยาการเกษตร แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์

3) ผศ.ดร.สุรพงษ์ ด้ารงกิตติกุล

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พชื
สรีรวิทยาพืช การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช

4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์

กรรมการ

17 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
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สังกัด

ตำแหน่ง

17 คณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน
17.1 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรหลัก

23 กรกฎำคม 2561

ข้าราชการบ้านาญ

ประธาน

1) รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

2) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

เครือ่ งจักรกลหลังการเก็บเกีย่ วและแปรสภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ

การจัดการและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
การจัดการระบบประปา การจัดการระบบ
ระบายน้า Human security

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

4) น.ส.อรุณรัตน์ บุญปองหา
17.2 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร

19 กรกฎำคม 2561

1) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

เครือ่ งจักรกลหลังการเก็บเกีย่ วและแปรสภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

Ohmic heating; Electrospinning

กรรมการ

3) อ.ดร.ศลยา สุขสอาด

พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพ

4) น.ส.อรุณรัตน์ บุญปองหา
17.3 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
2) ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

เครือ่ งจักรกลหลังการเก็บเกีย่ วและแปรสภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ohmic heating; Electrospinning
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ศลยา สุขสอาด
พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อรุณรัตน์ บุญปองหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.4 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ-ชลประทำน
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
2) ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3) อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทกั ษ์
4) น.ส.ลักษณา ทรัพย์เย็น
5) อ.ดร.อิสระพงษ์ พลธานี
6) อ.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย

Water and Wastewater Treatment
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Processes, Membrane Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Coastal Management, Grondwater, EIA คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร การตรวจสอบแบบไม่ท้าลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
Near Infrared Spectroscopy
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561
(วศ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
17.5 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชลประทำน
1) ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
2) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์
3) อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

ปฐพีวิทยา การส้ารวจ การจ้าแนกดิน
ดินที่มีปญ
ั หาและการจัดการ
ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ระบบไฮดรอลิกส์
Veterinary Public Health

4) น.ส.ลักษณา ทรัพย์เย็น
17.6 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชลประทำน
1) ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
2) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์
3) อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

ปฐพีวิทยา การส้ารวจ การจ้าแนกดิน
ดินที่มีปญ
ั หาและการจัดการ
ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ระบบไฮดรอลิกส์
Veterinary Public Health

4) น.ส.ลักษณา ทรัพย์เย็น
17.7 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

1) รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้าราชการบ้านาญ

ประธาน

2) อ.ดร.จ้าเนียร ชมภู

การจัดการวัชพืช สารสกัดธรรมชาติจากพืช
เพื่อควบคุมศัตรูพชื
optimization, pattern recognition

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

3) อ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พพิ ฒ
ั นพงษ์
4) น.ส.วันวิสาข์ ใจตรง

17.8 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรอำหำร
1) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
2) ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์
3) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

จุลชีววิทยา เซรุมวิทยาทางด้านโรคพืช และ
โรคพืชเกิดจากไวรัส
ชีวเคมี พอลิเมอร์ทางชีวภาพ
การชลประทานและระบายน้า อุทกวิทยา
การจัดการน้า

4) น.ส.วันวิสาข์ ใจตรง
17.9 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรอำหำร
1) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
2) ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์
3) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
4) น.ส.วันวิสาข์ ใจตรง

จุลชีววิทยา เซรุมวิทยาทางด้านโรคพืช และ
โรคพืชเกิดจากไวรัส
ชีวเคมี พอลิเมอร์ทางชีวภาพ
การชลประทานและระบายน้า อุทกวิทยา
การจัดการน้า

กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
17.10 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
1) ผศ.ดร.อ้าพน จรัสจรุงเกียรติ

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรยืม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
2) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทกั ษ์
วิศวกรรมเกษตร การตรวจสอบแบบไม่ท้าลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
Near Infrared Spectroscopy
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.สุปราณี ปุยะพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.11 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
หลักสูตรยืม
1) ผศ.ดร.อ้าพน จรัสจรุงเกียรติ

2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

3) ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

Computational and Structural
Mechanics, Structural Engineering,
Offshore structural Engineering
พอลิเมอร์ชีวภาพ

Computational and Structural
Mechanics, Structural Engineering,
Offshore structural Engineering
Ceramics, Glass, Glass-ceramics,
Geopolymers, Dental materials,
Biomaterials
Power Distribution System/ Energy
Conservation/ Energy Conversion

4) น.ส.ฐิราภร สมรรถนาวิน
17.12 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกล
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอีย่ มวรวุฒิกุล
2) ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
3) ศ.ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์

วิศวกรรมเครือ่ งกล พลังงาน Energy
Conservation
วิศวกรรมโยธา
System Engineering, Performance
Measurement

4) น.ส.สุนิสา จ้อยร่อย
17.13 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกลและพลังงำน
1) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ

อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน

2) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา

Physics, Optics, Nano-material,
Quantum Information
Ohmic heating; Electrospinning

3) ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล
4) นางสมบูรณ์ พรมชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
19 กรกฎำคม 2561
(วศ.กพส.)
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561
(วศ.กพส.)
ประธาน

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

เลขานุการ

16 กรกฎำคม 2561
(วศ.กพส.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
17.14 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
2) อ.ดร.จ้าเนียร ชมภู
3) อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง

VLSI Design, Data Communication,
Embedded System
การจัดการวัชพืช สารสกัดธรรมชาติจากพืช
เพื่อควบคุมศัตรูพชื
การออกแบบเครือ่ งจักรกล
การควบคุมอัตโนมัติ เครือ่ งมือวัด

4) น.ส.จุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา
5) อ.บริสุทธิ์ แสนค้า

การจัดการการโรงแรม

17.15 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร-โลจิสติกส์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
16 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
11 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต

Cost Management, Engineering Project คณะวิศวกรรมศาสตร์
Appraisal, Operations Research, and
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Supply Chain Management

ประธาน

2) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต)
การออกแบบเครือ่ งจักรกล
การควบคุมอัตโนมัติ เครือ่ งมือวัด

กรรมการ

3) อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง
4) น.ส.ภัคจิรา สุขเกตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

18 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
18.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ
1) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ

การจัดการฟาร์ม ธุรกิจเกษตร

2) ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์

วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
งานบริหารและธุรการ

3) อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ
4) น.ส.กฤษณีย์ โหมดทอง

18.2 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเรียนรู้

หลักสูตรหลัก

16 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

1) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด

การสอนคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
จิตวิทยา วิจัย การศึกษา การวัดประเมิน
ส้านักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตรทางเลือก
4) น.ส.กมลธนัสร์ สามสีเนียม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า

พลศึกษา การจัดการความรู้

2) อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

3) อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การพัฒนาการ
เกษตรทางเลือก
งานบริหารและธุรการ

4) น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง

18.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
2) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
3) รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
4) น.ส.กมลธนัสร์ สามสีเนียม

จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาเพื่อการพัฒนา สังคมการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาชีวศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ คณะศึกษาศาสตร์
จัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

21 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
18.5 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
1) ผศ.ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า

พลศึกษา การจัดการความรู้

2) อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน

3) อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

4) น.ส.วรรณวิภา เล้าอรุณ

งานบริหารและธุรการ

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

19 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
19.1 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอีย่ ม
2) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การตลาด
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน
วิเคราะห์นโยบายและแผน

19.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
1) อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด

วัฒนธรรมศึกษา มานุษยวิทยา การท่องเที่ยว
การจัดการ
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
การบัญชี การการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการวิจัย

4) นางวิภาดา ขุนพิทกั ษ์
19.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด
1) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

2) อ.ดร.จุมพฏ บริราช

การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ
วิศวกรรมอุตสาหการ (การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต)

3) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์
4) น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุข

19.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร

หลักสูตรยืม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

1) อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

การเงิน การจัดการ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

2) อ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง

การบัญชี การเงิน

3) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล

ภาษาและวรรณคดีไทย

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) นายชลรัฐ สาระจรัส

11-14 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19-21 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20-22 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25-26 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
19.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรยืม

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประธาน

2) ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

วิศวกรรมเคมี

กรรมการ

3) ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพสุทธิมาศ

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา

4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม
5) อ.มานะศิลป์ ศรทนงค์

อุตสาหกรรมบริการ

19.6 วิทยำศำสตบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) รศ.ดร.สุรพงศ์ เอือวัฒนามงคล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ้ารุง

Thermal-Fluid Engineering, Natural,
Foreed Convection, Ventilation,CFD
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย
4) น.ส.พรพรรณ เล้าสมบูรณ์

19.7 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้าราชการบ้านาญ

2) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน

เคมีวิเคราะห์

3) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์

ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

4) น.ส.รัตนาวดี สาวสวรรค์
19.8 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย

2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อ้านาจอนันต์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

4) น.ส.นุชนาถ โพธราม

สารสีในแพลงค์ตอนพืช กรดไขมันสารสี
เอนไซม์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ
เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)
นักวิทยาศาสตร์

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
18 กรกฎำคม 2561
(กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561
(กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20, 23 กรกฎำคม
2561
ประธาน

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ
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ลำดับ
รำยนำม
19.9 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำฟิสิกส์

ควำมเชี่ยวชำญ
หลักสูตรยืม

1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์

2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

Computational biological physics,
Statistical mechanics of liquids, Ion
channels, Nanomaterials
Algorithms, Distributed Systems

3) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล

สังกัด

4) น.ส.จันทรี เขียนวงศ์
19.10 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อ้าไพ ทองธีรภาพ

สถิติ

3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Power System Reliability

4) น.ส.สุชาดา พาที

นักวิชาการศึกษา

19.11 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม

โรคพืชที่เกิดจากเชือรา เชือราสาเหตุโรคพืช คณะเกษตร ก้าแพงแสน
ระดับโมเลกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก
ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.จิราภรณ์ วงศ์จู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.12 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
หลักสูตรยืม
1) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน

จิตวิทยา

2) ผศ.วัฒนา อนันตผล

การสอนภาษาอังกฤษ

3) ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

นิเทศศาสตร์

4) น.ส.อภิญญา ยันต์มโนมัย

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
27, 29, 31
กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
19-22 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561
(กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
19.13 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำตะวันออก

ควำมเชี่ยวชำญ

1) อ.รัตนพล ชื่นค้า

ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา

2) อ.ดร.พิมณฑน์พทั ธ์ รอดทุกข์

การจัดการโรงแรม

3) อ.พัชราพรรณ กะตากูล

ภาษาเขมร ภาษาไทย การสอนภาษาไทย
ส้าหรับชาวต่างประเทศ

4) น.ส.จิตต์ลดา สิงหรา
19.14 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
1) ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

สังกัด
หลักสูตรยืม
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดี ญี่ปุ่นศึกษา ญี่ปุ่นธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อรณิดา มะโนน้อม
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.15 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่ออุตสำหกรรมบริกำร
หลักสูตรหลัก
1) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์

จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คุณภาพชีวิตในการท้างาน
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์
ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ฐปนัท ตันธนกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.16 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
2) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์
3) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
4) น.ส.กรภัทร พึ่งฤทธิ์

สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานพืช

โรคพืชที่เกิดจากเชือรา เชือราสาเหตุโรคพืช คณะเกษตร ก้าแพงแสน
ระดับโมเลกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานพืช
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
19-20 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11-13 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
19.17 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

ควำมเชี่ยวชำญ

1) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

ชีวเคมี

2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

Computational biological physics,
Statistical mechanics of liquids, Ion
channels, Nanomaterials
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3) ผศ.ดร.ฐิติมา รุง่ รัตนาอุบล
4) น.ส.คชาพร ปัญญานะ

19.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์

สังกัด

ตำแหน่ง
หลักสูตรยืม
20 กรกฎำคม 2561
(กพส.)
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.สุมัลลิกา โมรากุล
Food Biotechnology, Food Fermented, คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Yeast Biotechnology, Alcoholic
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Fermentation, Alcoholic Beverage
3) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
ชีววิทยา สรีระวิทยา เภสัชวิทยา สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นุชนาถ โพธราม
นักวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร

Veterinary Microbiology

2) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์

Postharvest Technology, Food and
Agricultural Processing
สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานพืช

3) ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก

ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์

4) น.ส.สุภาณี นิลแสวง

รัฐศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์

19.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช
1) ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

3) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน

เอนไซม์ (Enzyme), จุลชีววิทยา
(Microbiology), การตรึงไนโตรเจน
(Nitrogen fixation)
เคมีวิเคราะห์

4) น.ส.วิไลวัลย์ นุชทองม่วง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กรรมการ

เลขานุการ
11-12 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
19.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม

โรคพืชที่เกิดจากเชือรา เชือราสาเหตุโรคพืช คณะเกษตร ก้าแพงแสน
ระดับโมเลกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์
ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานพืช
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กรภัทร พึ่งฤทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.22 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.อิสระพงษ์ พลธานี
การจัดการการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ศิริวรรณ ดาวทอง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) อ.นิรมล ขวาของ
การจัดการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.24 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโรงแรมและภัตตำคำร
หลักสูตรหลัก

ประธาน

2) รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
3) ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป เคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง
18 กรกฎำคม 2561

4) น.ส.วีรดา ธนพงศ์ธรรม
5) ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร

ชีวเคมี อาหารและความปลอดภัย

19.23 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน
1) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

1) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์

สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานพืช

2) อ.ชลธิชา รุง่ ศรี

การจัดการท่องเที่ยว และธุรกิจ MICE

3) อ.ดร.อิสระพงษ์ พลธานี

การจัดการการท่องเที่ยว

4) น.ส.วิลาวัลย์ หลงหาด
5) อ.อริยา พงษ์พานิช

อุตสาหกรรมบริการ

6) อ.ชนม์ชนก ชิตประเสริฐ

อุตสาหกรรมบริการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
24 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

20 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
20.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
1) รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, แพทย์แผนไทย

2) รศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง

การเสริมสร้างความแข็งแรงและสรรถภาพ
ร่างกายในนักกีฬา กอล์ฟ และ เทนนิส
วิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3) ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอุดม

20.2 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำ (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

2) อ.ดร.เขวิกา สุขเอีย่ ม
3) อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์

4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอุดม

การจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาเกษตร การ
จัดการการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
Arachnology Biological Control
Integrated Pest Management Ecology
Behavior
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

20.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
1) รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
2) ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์

3) ผศ.ดร.เบญญา กสานติกุล
4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอุดม

2) อ.ดร.เขวิกา สุขเอีย่ ม
3) อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์

4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอุดม

19 กรกฎำคม 2561

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, แพทย์แผนไทย

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
27 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

25 กรกฎำคม 2561

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประธาน

Energy Management Pressure Vessel
Design
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

20.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำ (นำนำชำติ)
1) รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

หลักสูตรหลัก

การจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาเกษตร การ
จัดการการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
Arachnology Biological Control
Integrated Pest Management Ecology
Behavior
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
20.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลงกำย
1) รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
2) ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์

3) ผศ.ดร.เบญญา กสานติกุล
4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอุดม

2) อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
3) อ.ดร.เขวิกา สุขเอีย่ ม
4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอุดม

หลักสูตรหลัก

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, แพทย์แผนไทย

ตำแหน่ง
24 กรกฎำคม 2561

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประธาน

Energy Management Pressure Vessel
Design
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

20.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแอทเลติกเทรนนิงและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
1) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

สังกัด

ชีววิทยา สรีระวิทยา เภสัชวิทยา สัตววิทยา

กรรมการ

เลขานุการ
31 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

21 คณะวิทยำกำรจัดกำร
21.1 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรลงทุน
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.นรารัก บุญญานาม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ชลธิชา รุง่ ศรี
การจัดการท่องเที่ยว และ ธุรกิจ MICE
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ์
การโรงแรม และการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายชลรัฐ สาระจรัส
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) อ.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงินการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
คลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) อ.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
หลักสูตรหลัก (แยกเล่ม)
1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอีย่ ม
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
วิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและท่องเที่ยว
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
วัฒนธรรมศึกษามานุษยวิทยา การท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์
การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
การบัญชี การการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ
และการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
วิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) อ.จันทร์เมธา ศรีรักษา
การจัดการการบิน การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) อ.ปฤณพร บุญรังษี
การโรงแรม การจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) อ.ดร.สถิดาพร ค้าสด
การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการเรียนรูส้ ้าหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่
3) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล
ภาษาและวรรณคดีไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
4) น.ส.รัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
13 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์
24 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

93

ลำดับ
รำยนำม
21.5 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรตลำด
1) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก (แยกเล่ม)

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.จุมพฏ บริราช
การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการ
ประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ(การวางแผนและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมการผลิต)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุข
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
วิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) อ.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21.6 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

การเงิน การจัดการ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

2) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล

ภาษาและวรรณคดีไทย

3) อ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง

การบัญชี การเงิน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

4) นายชลรัฐ สาระจรัส
21.7 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
1) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด

การบัญชี การการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการวิจัย
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิน
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.จารุวรรณ สุระเสียง
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
อุตสาหกรรมเศรษฐศาสตร์วางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21.8 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำอุตสำหกรรม
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.หฤทัย น้าประเสริฐชัย
การจัดการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
Power Distribution System/ Energy
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Conservation/ Energy Conversion
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์
คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
21 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
25-26 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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22 คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ
22.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

หลักสูตรยืม

31 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

เคมี เคมีอินทรีย์ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประธาน

2) ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

วิศวกรรมเคมี

กรรมการ

3) ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพสุทธิมาศ

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา

4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม
22.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรแยกเล่ม

1) อ.ดร.นรารัก บุญญานาม

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และเคมีผลิตภัณฑ์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดลลักษณ์ มานพ
ฟิสิกส์ของวัสดุ เทคโนโลยีฟลิ ์มบาง
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นฤมล ส้มหอม
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
หลักสูตรยืม
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

วัสดุอินทรีย์ เคมีชีวอนินทรีย์

2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี

Computational biological
physics,Statistical mechanics of
liquids,lon channels,Nanomaterials
algorithms design and
analysis,distributed system

3) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
4) น.ส.จันทร์ เขียนวงศ์

22.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.ศุภาภาส ค้าโตนด

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

2) อ.ดลลักษณ์ มานพ

ฟิสิกส์ของวัสดุ เทคโนโลยีฟลิ ์มบาง

3) อ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และพืชบ้าบัด

4) นายธนภพ สอนดี

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรแยกเล่ม

กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
27, 29, 31
กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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22.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) รศ.ดร.สุรพงศ์ เอือวัฒนามงคล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ้ารุง

Thermal-Fluid Engineering, Natural,
Foreed Convection, Ventilation,CFD
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย
4) น.ส.พรพรรณ เล้าสมบูรณ์

22.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2) ผศ.ดร.อ้าไพ ทองธีรภาพ

สถิติ

3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Power System Reliability. Power
System Optimization.
นักวิชาการศึกษา

4) น.ส.สุชาดา พาที

22.7 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ

สังกัด
หลักสูตรยืม
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
18-20 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19-20 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.รุง่ โรจน์ พิทกั ษ์ด่านธรรม

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาส

สาหร่าย พืชสกอ.เก่าท่อล้าเลียง

กรรมการ

3) ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) นายธนภพ สอนดี

กรรมการ
เลขานุการ
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23 คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ
23.1 เศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

หลักสูตรยืม

24 กรกฎำคม 2561

1) รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

สถิติธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล
5) อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพฒ
ั นนันท์

Qunatitative Analysis, Project
Evaluation
23.2 เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
26 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร

บริหารธรุกิจ การจัดการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประธาน

2) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
3) ผศ.ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน

วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
ธุรกิจระหว่างประเทศ

4) น.ส.ชนัญชิดา เค็งสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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24 คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ
24.1 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกลและกำรออกแบบ

หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว

วัสดุศาสตร์ฟสิ ิกส์ นาโนฟิสิกส์ มลพิษอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ฐิติกร พัตนพิบลู
Additive Manufacturing
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Design & Development of Automation มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
System Automotive Mold & Die design
3) ผศ.ดร.เชฎฐา ช้านาญหล่อ
Scheduling Theory, Optimization,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Logistics
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) อ.นวลพรรณ ไม้ทองดี
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24.2 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
2) ผศ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด้า

Power Distribution System/ Energy
Conservation/ Energy Conversion
การเพิ่มผลิตภาพ

3) อ.จันจิรา คงชื่นใจ

วิศวกรรมอุตสาหการ

4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
24.3 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
1) ผศ.ดร.เชฎฐา ช้านาญหล่อ
2) ผศ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด้า
3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ

Scheduling Theory, Optimization,
Logistics
การเพิ่มผลิตภาพ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โลจิสติกส์การขนส่ง

4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
24.4 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศศำสตร์
1) ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

2) ผศ.ดร.ฐิติกร พัตนพิบลู

3) อ.จารุวรรณ สุระเสียง
4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์

Orthopaedic Biomechanics, Medical
Device Design, Design and
Manufacturing Engineering
Additive Manufacturing
Design & Development of Automation
System Automotive Mold & Die design
เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
20 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 กรกฎำคม 2561

เลขานุการ

98

ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
24.5 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

2) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ

อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน

3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โลจิสติกส์การขนส่ง

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
19 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

วัสดุศาสตร์ฟสิ ิกส์ นาโนฟิสิกส์ มลพิษอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ฐิติกร พัตนพิบลู
Additive Manufacturing
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Design & Development of Automation มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
System Automotive Mold & Die design
3) ผศ.ดร.เชฎฐา ช้านาญหล่อ
Scheduling Theory, Optimization,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Logistics
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24.7 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

4) น.ส.สุกัญญา สีเขียว
24.6 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกลและกำรออกแบบ
1) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว

1) ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Coastal Management, Grondwater, EIA คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ศุภาภาส ค้าโตนด
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี
Rapid product development,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Ergonomic design
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24.8 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกลและระบบกำรผลิต
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว
2) อ.ดลลักษณ์ มานพ
3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ
4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
5) อ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

วัสดุศาสตร์ฟสิ ิกส์ นาโนฟิสิกส์ มลพิษอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฟิสิกส์ของวัสดุ เทคโนโลยีฟลิ ์มบาง
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
โลจิสติกส์การขนส่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมโครงสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
24.9 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรมและเทคโนโลยี
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

2) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ

อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน

3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โลจิสติกส์การขนส่ง

4) นางวิมล ใจใส
5) อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์

Supply Chain Management and
Collaboration
24.10 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภัยและกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

2) ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล

สถิติวิศวกรรม

3) อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล

การจัดการของเสีย
การใช้ประดยชน์ของเสีย

4) น.ส.สุกัญญา สีเขียว
5) อ.ดร.จารุพนั ธุ์ หนูสมตน

วิศวกรรมงานระบบ วิศวกรรมทางทะเล

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
17 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
18 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

25 คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ
25.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรขนส่งทำงทะเล
1) อ.ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
2) อ.ดร.ศุภาภาส ค้าโตนด

การจัดการเชิงกลยุทธ์โซ่อุปทาน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

3) อ.ดลลักษณ์ มานพ

ฟิสิกส์ของวัสดุ เทคโนโลยีฟลิ ์มบาง

4) น.ส.สุดารัตน์ รงค์ทอง
25.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเดินเรือ

หลักสูตรหลัก

12 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

1) ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล

แบบจ้าลองเชิงตัวเลข สมุทรศาสตร์ พลังงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทดแทน อุทกศาสตร์
2) อ.ดร.ศุภาภาส ค้าโตนด
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
Power Distribution System/ Energy
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
Conservation/ Energy Conversion
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.สุดารัตน์ รงค์ทอง
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25.3 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.ศุภาภาส ค้าโตนด

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

2) อ.ดลลักษณ์ มานพ

ฟิสิกส์ของวัสดุ เทคโนโลยีฟลิ ์มบาง

3) ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

Orthopaedic Biomechanics, Medical
Device Design, Design and
Manufacturing Engineering

4) น.ส.สุดารัตน์ รงค์ทอง

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
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รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

26 คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์
26.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีประยุกต์
1) รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ
สิ่งแวดล้อม
2) รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
3) อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง

บริหารการศึกษา แผนกลยุทธ์เทคโนโลยี
นวัตกรรม ความเสี่ยง การจัดการความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

4) น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา
26.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์
1) รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน

เคมีวิเคราะห์

3) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์

ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์

4) น.ส.รัตนาวดี สาวสวรรค์
26.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) รศ.ดร.สุรพงศ์ เอือวัฒนามงคล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ้ารุง
3) อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย

Thermal-Fluid Engineering, Natural,
Foreed Convection, Ventilation,CFD
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4) น.ส.พรพรรณ เล้าสมบูรณ์
26.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2) ผศ.ดร.อ้าไพ ทองธีรภาพ

สถิติ

3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Power System Reliability

4) น.ส.สุชาดา พาที

นักวิชาการศึกษา

26.5 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบ้ารุง
2) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

Thermal-Fluid Engineering, Natural,
Foreed Convection, Ventilation, CFD
Power System Reliability

3) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล

Algorithms, Distributed Systems

4) นางสุภาพร สถิตย์

หลักสูตรหลัก
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
ข้าราชการบ้านาญ

19 กรกฎำคม 2561
ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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รำยนำม
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26.6 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครือ่ งกลและกำรผลิต
1) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
2) ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม

การผลิตพืช สรีรวิทยาของพืช พัฒนาการ
และการเติบโตของพืช
วิศวกรรมการผลิต

3) ผศ.ดร.จินดาพร จ้ารัสเลิศลักษณ์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

4) นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
26.7 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
1) อ.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์

การบริหารงาน ก่อสร้าง วิศวกรรมก่อสร้าง

2) ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) อ.ดร.สายฝน จันผกา

เคมีวิเคราะห์

4) นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
26.8 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
1) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
2) ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม

VLSI Design, Data Communication,
Embedded System
วิศวกรรมการผลิต

3) อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์

พลศึกษา

4) นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
26.9 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
1) ผศ.อัญชลี สุพทิ กั ษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ

2) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์

เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์

3) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

พอลิเมอร์ชีวภาพ

4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
26 กรกฎำคม 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
12 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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26.10 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
1) ผศ.ดร.อ้าพน จรัสจรุงเกียรติ

2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

3) ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

Computational and Structural
Mechanics, Structural Engineering,
Offshore structural Engineering
Ceramics, Glass, Glass-Ceramics,
Cement, Bio-materials and Dental
Materials
Power Distribution System/ Energy
Conservation/ Energy Conversion

4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
26.11 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรมและเทคโนโลยี
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

2) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ

อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน

3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โลจิสติกส์การขนส่ง

4) นางวิมล ใจใส

สังกัด
หลักสูตรยืม

ตำแหน่ง
15 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ

เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

27 คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
27.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
1) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
2) ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง

การผลิตพืช สรีรวิทยาของพืช พัฒนาการ
และการเติบโตของพืช
เทคโนโลยีการอาหาร

3) อ.ดร.เตชทัช คลายโศกก์

ปรัชญา ศาสนา นโยบายสาธารณะ

4) น.ส.กฤติยา วรแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

27.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรเกษตร

หลักสูตรหลัก

31 กรกฎำคม 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

1) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

Plant Scienes,Botany

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) รศ.นงนุช อังยุรีกุล

ธุรกิจการเกษตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.วรรทณา สินสิริ

เกษตรศาสตร์ วิทยาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

4) น.ส.กฤติยา วรแสน

27.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรเกษตรและกำรจัดกำรกำรผลิต

เลขานุการ
24 กรกฎำคม 2561

1) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

Plant Scienes,Botany

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) รศ.นงนุช อังยุรีกุล

ธุรกิจการเกษตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.วรรทณา สินสิริ

เกษตรศาสตร์ วิทยาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

4) น.ส.กฤติยา วรแสน

27.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง (เฉพำะสำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
1) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อ้านาจอนันต์
3) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

4) นายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าชาย
เลน วนศาสตรฺช์ ุมชน วนเกษตร
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การถ่าย
โลหิตการวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลชีพ
สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(แบบมีส่วนร่วม)
นักวิชาการศึกษา

27.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
1) ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
2) อ.ดร.จ้าเนียร ชมภู
3) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
4) นางสุมาลี มุกดา

เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรยืม

19 กรกฎำคม 2561

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการวัชพืช สารสกัดธรรมชาติจากพืช คณะเกษตร ก้าแพงแสน
เพื่อควบคุมศัตรูพชื
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุลชีววิทยา เซรุมวิทยาทางด้านโรคพืช และ คณะเกษตร ก้าแพงแสน
โรคพืชเกิดจากไวรัส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักการศึกษา
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ควำมเชี่ยวชำญ
27.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรปลอดภัยและโภชนำกำร

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
23 กรกฎำคม 2561

1) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

Plant Scienes,Botany

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง

เทคโนโลยีการอาหาร

กรรมการ

3) ผศ.ชาติหญิง กสิบาล

อาหารและโภชนาการ

4) น.ส.กฤติยา วรแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

27.7 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรเกษตร

กรรมการ
เลขานุการ
26 กรกฎำคม 2561

1) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

Plant Scienes,Botany

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) รศ.นงนุช อังยุรีกุล

ธุรกิจการเกษตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.วรรทณา สินสิริ

เกษตรศาสตร์ วิทยาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.กฤติยา วรแสน

27.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
1) ผศ.ยุพนิ สมค้าพี่

เทคโนโลยีการอาหาร

2) ผศ.ชื่นจิต แก้วกัญญา

3) อ.ดร.เตชทัช คลายโศกก์

การผลิตพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ การใช้พชื
อาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืช และการ
จัดการดินโดยใช้ถวั่ อาหารสัตว์
ปรัชญา ศาสนา นโยบายสาธารณะ

4) น.ส.กฤติยา วรแสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการ
13 กรกฎำคม 2561

กรรมการ

เลขานุการ
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ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

28 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
28.1 นิติศำสตรบัณฑิต

หลักสูตรแยกเล่ม

18 กรกฎำคม 2561

2) อ.พิมล จงวรนนท์

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประธาน

1) ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

กรรมการ

3) ผศ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิขย์ว่า
ด้วยทรัพย์ กฎหมายที่ดิน
กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได้

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรแยกเล่ม

เลขานุการ

4) นางพรธิดา เจนการศึก
28.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน
1) ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์
สถิติธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.เอกอนงค์ ตังฤกษ์วราสกุล
IT Investment Evaluation, Management คณะบริหารธุรกิจ
Information System
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางปราณี สีผ่องใส
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
หลักสูตรแยกเล่ม
1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอีย่ ม
2) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การตลาด
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน
วิเคราะห์นโยบายและแผน

28.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
1) อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

วัฒนธรรมศึกษามานุษยวิทยา การท่องเที่ยว
การจัดการ
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
การบัญชี การการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการวิจัย
วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

16-17 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11-14 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
20 กรกฎำคม 2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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รำยนำม
28.5 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด

ควำมเชี่ยวชำญ
หลักสูตรแยกเล่ม

1) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

2) อ.ดร.จุมพฏ บริราช

การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ
วิศวกรรมอุตสาหการ(การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต)

3) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์
4) น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุข
28.6 บัญชีบัณฑิต
1) อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

2) ผศ.ดร.หฤทัย น้าประเสริฐชัย

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การจัดการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

3) ผศ.ดร.ศุภชาต เอีย่ มรัตนกูล

การตลาด การจัดการผลิต

4) น.ส.ธมนวรรณ รัตนพันธ์
28.7 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
1) ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
2) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
3) อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล
4) น.ส.อรณิดา มะโนน้อม
28.8 รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
1) รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
2) อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
3) ผศ.ชื่นจิต แก้วกัญญา

4) นางเนตรนภา อัฐวงศ์
5) อ.นิรันดร์ ทรงนิรันดร์

สังกัด

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรแยกเล่ม

การผลิตพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ การใช้พชื
อาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืช และการ
จัดการดินโดยใช้ถวั่ อาหารสัตว์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์
คุณภาพชีวิตในการท้างาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดี ญี่ปุ่นศึกษา ญี่ปุ่นธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒคิ ณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีองค์การ
การบริหารองค์การ
พลศึกษา

ตำแหน่ง
20, 23, 24, 26
กรกฎำคม 2561
ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
11-13 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 กรกฎำคม 2561

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ

ผู้สังเกตการณ์
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รำยนำม
28.9 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
1) อ.ดร.จุมพฏ บริราช
2) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
3) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

ควำมเชี่ยวชำญ
หลักสูตรแยกเล่ม
การจัดการบริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ความขัดแย้ง
Water and Wastewater Treatment
Processes, Membrane Technology

4) นางตติยา ขวัญเมือง
5) อ.ดร.ปรัชญา งามจันทร์

สังกัด

การเงิน เศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
17-18 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์

109

ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

29 คณะสำธำรณสุขศำสตร์
29.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรหลัก

25 กรกฎำคม 2561

1) อ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และพืชบ้าบัด

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) อ.ดร.สายฝน จันผกา

เคมีวิเคราะห์

กรรมการ

3) อ.ศิริพร แสนศรี

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

4) น.ส.กรกนก หาญมนตรี

นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

29.2 สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
1) อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

Veterinary Public Health

2) อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิช

การบริหารการศึกษา

3) อ.ดร.ธนิกา ขันอาสา

เคมีอินทรีย์

4) น.ส.วีรยา ถิน่ ตองโขบ

นักวิชาการศึกษา

5) อ.ดร.วุฒิพงศ์ ภักดีกุล

สาธารณสุขศาสตร์

29.3 สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต
1) อ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

Veterinary Public Health

2) อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิช

การบริหารการศึกษา

3) อ.ดร.ธนิกา ขันอาสา

เคมีอินทรีย์

4) นายพิชัย ดวงคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์
26 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

30 โครงกำรจัดตัง้ วิทยำเขตสุพรรณบุรี
30.1 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
1) อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

วัฒนธรรมศึกษา มานุษยวิทยา การท่องเที่ยว
การจัดการ
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
การบัญชี การการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม
และการวิจัย
วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตรยืม
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19-21 กรกฎำคม
2561
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

31 วิทยำลัยกำรชลประทำน
31.1 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ-ชลประทำน
1) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
2) ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3) อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทกั ษ์
4) น.ส.ลักษณา ทรัพย์เย็น

หลักสูตรยืม (วศ.กพส.)

Water and Wastewater Treatment
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Processes, Membrane Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Coastal Management, Grondwater, EIA คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร การตรวจสอบแบบไม่ท้าลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
Near Infrared Spectroscopy
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 กรกฎำคม 2561
(วชป.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

ควำมเชี่ยวชำญ

สังกัด

ตำแหน่ง

32 โครงกำรสหวิทยำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ
32.1 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพันธุวิศวกรรมและชีวสำรสนเทศ
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
2) ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
3) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
4) น.ส.ศิริมา เสพศิริ

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา
Molecular Biology in Animal Nutrition

32.2 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุวิศวกรรมและชีวสำรสนเทศ
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุง่ ธนเกียรติ
2) ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล

การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา

3) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่

Molecular Biology in Animal Nutrition

4) น.ส.ศิริมา เสพศิริ
32.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพเกษตร
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2) ผศ.ดร.ศุภชัย อ้าคา

ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ความอุดมสมบูรณ์และเคมีของดิน
ชีววิทยาหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสด และ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

3) ผศ.ดร.วชิรญา อิม่ สบาย
4) น.ส.พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ

32.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพเกษตร
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2) ผศ.ดร.ศุภชัย อ้าคา

ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ความอุดมสมบูรณ์และเคมีของดิน
ชีววิทยาหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลสด และ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

3) ผศ.ดร.วชิรญา อิม่ สบาย
4) น.ส.พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ

หลักสูตรหลัก

31 กรกฎำคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
27 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ

สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
เลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
24 กรกฎำคม 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร ก้าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 กรกฎำคม 2561

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
ควำมเชี่ยวชำญ
32.5 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรใช้ที่ดินและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยัง่ ยืน
1) รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
3) อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุง่ เรือง

การพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ
การปกครองท้องถิน่ สวัสดิการสังคม

32.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรใช้ที่ดินและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยัง่ ยืน

2) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
3) อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุง่ เรือง
4) น.ส.โสพนา จันทวงศ์

หลักสูตรหลัก

Marine environment, Life science and คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
resource management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการประมง สารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.โสพนา จันทวงศ์

1) รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

สังกัด

ประธาน
กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดิน เลขานุการ
ฯ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
25 กรกฎำคม 2561

Marine environment, Life science and คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
resource management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการประมง สารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ
การปกครองท้องถิน่ สวัสดิการสังคม

ตำแหน่ง
25 กรกฎำคม 2561

ประธาน
กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดิน เลขานุการ
ฯ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560
ช่วงเวลำ
1 - 15 มิ.ย.61

กำรดำเนินกำร
กรอกข้อมูล มคอ. 5 ภาคปลาย* (กาหนดเดิมในปฏิทินการศึกษาคือ อ.19 มิ.ย. 61)
16 - 22 มิ.ย.61 กรอกข้อมูล มคอ. 7* (กาหนดเดิมในปฏิทินการศึกษาคือ พฤ.19 ก.ค. 61)
23 - 25 มิ.ย.61 ตรวจสอบข้อมูลในระบบ QAIS
26 - 29 มิ.ย.61 นาข้อมูลจาก มคอ. 7 เข้าระบบ CHE-QA (*หลักสูตรดาเนินการเอง*)
30 มิ.ย. - 10 ก.ค.61 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลในระบบ CHE-QA (ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมิน
อย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจล่วงหน้า)
11 - 30 ก.ค. 61 ประเมินหลักสูตร (ประเมินในระบบ หรือ ประเมินในแบบฟอร์มแล้วนาเข้าภายหลัง)
31 ก.ค. - 5 ส.ค.61 กรอกผลประเมินในระบบ CHE-QA ให้แล้วเสร็จและแจ้งประธานกดส่งข้อมูล
16 ก.ค. - 15 ส.ค.61 คณะกรรมการฯ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม
ไปยังประธานหลักสูตรทาแผนปรับปรุง เสนอผ่านคณบดีไป กก.ประจาคณะเพื่อพิจารณา
กก.วิทยาเขตกก.บว. (เพื่อทราบ) และ กก.การศึกษา มก. (เพื่อพิจารณา)
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แนวทำงปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560
สำหรับผู้รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน (หลักสูตรหลักที่ไม่มีกำรยืม)
ก่อนวันประเมิน
1) ประธานหลักสูตรแจ้งชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวันที่รับประเมิน ให้สานักงานประกันคุณภาพ
ดาเนินการจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน
โดยกรรมการต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ มก. (และผ่านการ
อบรมทบทวนการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2560) หรือ สกอ. และเลขานุการ 1 คน และเมื่อประกาศ
แต่งตั้งฯ ออกแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินฯ ทราบต่อไป (ปีการศึกษา 2560 ผู้
ประเมินฯ ของ มก. รับการประเมินหลักสูตรใน มก.ได้ไม่เกิน 5 หลักสูตร เว้นแต่มีกรณีจาเป็นของหลักสูตรให้ส่ง
บันทึกไป สานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อให้คณะ กก.นโยบายประกันคุณภาพ มก.พิจารณาเป็นกรณีไป)
2) ประธานหลักสูตรดาเนินการตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์
ภายในวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 หากพบข้อมูลในระบบ มคอ.7 ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต้นสังกัดของข้อมูล แล้ว
สาเนาแจ้งสานักงานประกันคุณภาพ
3) มคอ. 7 จะถูกนาเข้าระบบ CHE QA Online ภำยในวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ให้ Admin คณะสร้างรหัสให้
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มคอ. 7 ที่เข้าสู่ระบบ CHE QA
Online ภำยในวันที่ 10 กรกฎำคม 2561 หากพบข้อผิดพลาดแจ้งสานักงานประกันคุณภาพ เพื่อประสานงาน
แก้ไขต่อไป หากมีหลักฐานที่จาเป็นต่อการอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้หลักสูตรดาเนินการจัดทาหลักฐานในรูปแบบ
PDF File(s) or Picture file(s) เพื่อ upload เข้า CHE QA Online ให้เรียบร้อย
4) Admin คณะสร้างรหัสเข้าดู CHE QA Online ให้กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
แจ้งคณะกรรมการทราบก่อน 1 สัปดาห์ สาหรับประธานกรรมการประเมินระดับหลักสูตร สานักงานประกัน
คุณภาพ เป็นผู้ออกรหัสให้และแจ้งให้ประธานทราบ
5) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่รับการประสานงานขอข้อมูลเพิ่มจากคณะกรรมการประเมินฯ
ก่อนวันประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. 2 ตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ
6) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ
เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และป้องกัน
ความเสี่ยงของระบบ internet ควรเตรียม pdf ไฟล์ ผลดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบในระบบ CHE QA
Online หรือ ใน มคอ.7 ไว้ด้วย
วันประเมิน
1) ดูแลความเรียบร้อย และอานวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมิน ได้แก่ ห้องรับการประเมิน อุปกรณ์ต่างๆ จัด
อาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินตามความเหมาะสม
2) ควรจัดเตรียมห้องประชุมย่อยหรือเป็นการประชุมเฉพาะคณะกก.ประเมินเท่านั้น เพื่อให้คณะกก.ประเมินพูดคุย
เพื่อสรุปผลประเมินฯ รายบุคคล รวมทั้งข้อซักถามต่ออาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในช่วงเช้าวัน
ประเมินก่อนเริ่มการประเมินหลักสูตร (08.30 – 09.30 น.)
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เพื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่กรรมการประเมินตามกาหนดการ
ประเมินที่กาหนดไว้ใน 1 วัน ตามแนวทางการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมพูดคุยตอบข้อ
ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับ
การประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีไปปฏิบัติงานอื่น ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมรับ
การประเมินจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
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4) การนาเสนอผลการประเมินตนเองของหลักสูตรให้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที หรือ ตกลงกับคณะกรรมการ
ประเมินตามความเหมาะสม ไม่เน้นการตรวจเอกสาร เว้นแต่กรณีจาเป็นต่อการพิจารณาและไม่อยู่ในระบบ CHE
QA Online การนาเสนอควรเป็นการชี้แจงให้เห็นว่า ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ มีการ
ปรับปรุงกระบวนการที่ดาเนินการในปีนี้อันเกิดจากผลการประเมินในปีที่แล้วอย่างไร มีการตั้งเป้าหมาย และ ตัว
วัดความสาเร็จของระบบอย่างไร การประเมินผลการดาเนินการปีนี้เป็นอย่างไร ผลที่ได้จากการประเมินพบสิ่งที่
ควรปรับปรุงอะไรบ้าง และดาเนินการปรับปรุงไปแล้วอย่างไร การปรับปรุงกระบวนการและได้ผลเป็นรูปธรรมควร
เกิดผลสาเร็จจากการปรับปรุงได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนตัวบ่งชี้แบบ
ผลลัพธ์จะมีผลดาเนินการแบบมีแนวโน้มที่ดีต้องมีผลลัพธ์ติดต่อกัน 3 ชุด
5) ในกรณีอาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อสรุปตามเกณฑ์การประเมิน
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ สามารถโทรศัพท์หารือไปยัง สานักงานประกันคุณภาพ มก. ได้ทันที เพื่อหา
ข้อสรุปในการประเมิน
6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับกาหนดการรับ
ประเมินหลักสูตร
7) หลักสูตรต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงในระบบ QAIS เท่านั้น ไม่ให้ส่งหลักฐานที่ไม่อยู่ในระบบ QAIS เพื่อปรับคะแนนในวัน
ประเมิน จึงต้องตรวจสอบหลักฐานข้อมูลในระบบให้ถูกต้องก่อนวันประเมิน
8) หากการกรอกข้อมูลผลประเมินในวันประเมินเข้าระบบ CHE QA Online ไม่สามารถดาเนินการได้ในวันประเมิน
ให้ใช้ Template การประเมินในรูปแบบ Excel ที่ สานักงานประกันคุณภาพ มก.เตรียมไว้ให้แทน แล้วดาเนินการ
กรอกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ภายในวัน 3 วัน
9) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้จัดทาหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม
หลังวันประเมิน
1) คณะกรรมการประเมิน จะรายงานผลการประเมินหลักสูตรภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE
QA Online ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันดาเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการประเมินฯ
2) ประธานหลักสูตรกรอกผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินใน
มคอ. 7 ของตนเอง หลักสูตรควรจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตาม
ตัวบ่งชี้ที่คณะกก.ประเมินเห็นว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา ดังนั้นหลักสูตรจึงควรทาความเข้าใจและซักถาม
คณะกรรมการประเมินฯ ให้เข้าใจในช่วงการรายงานผลการประเมิน
3) หลักสูตรพิมพ์ มคอ. 7 ที่บันทึกผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อมลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ส่งให้กับคณะกรรมการที่กากับดูแลการศึกษาของคณะ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประจาคณะพิจารณาให้ความเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะในภาพรวม
4) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะให้กับคณะกรรมการ
การศึกษาผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาคณะให้กับคณะกรรมการการศึกษาเพื่อพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้กรณีคณะในวิทยาเขตให้คณะส่งผ่านคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนแล้วจึงส่ง
ต่อไปตามขั้นตอนในแต่ละประเภทของหลักสูตร
5) ประธานหลักสูตรตอบแบบสารวจ Feedback ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form ทาง E-mail
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แนวทำงปฏิบัติกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560
สำหรับผู้รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน (หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม)
* ในการประเมินผลปีการศึกษา 2560 หลักสูตรยืมที่ดาเนินการขอแยกเล่มแล้ว ให้ใช้รหัสหลักสูตรชั่วคราวที่ สกอ.
กาหนดให้เพื่อประเมินแยกจากหลักสูตรหลักในระบบ CHE QA Online ได้ โดยติดต่อขอรหัสจาก สานักงานประกัน
คุณภาพ มก. การใช้คณะกก.ประเมินจะแยกชุดหรือใช้ชุดเดียวกับหลักสูตรหลักก็ได้ *
ก่อนวันประเมิน
1) ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมร่วมกันพิจารณาคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและแนวทางประเมินตาม
แนวดิ่ง/แนวรำบ* และแจ้งชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวันที่ประเมินตามจานวนหลักสูตร ให้สานักงาน
ประกันคุณภาพ ดาเนินการจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยกรรมการเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ มก.
หรือ สกอ. และเลขานุการ 1 คน และเมื่อประกาศแต่งตั้งฯ ออกแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ ทราบต่อไป (ปีการศึกษา 2560 ผู้ประเมินฯของ มก. รับการประเมินหลักสูตรใน มก.ได้ไม่เกิน 5
หลักสูตร สาหรับการประเมินหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมร่วมกัน นับเป็นการประเมินเพียง 1 หลักสูตร เว้นแต่มี
กรณีจาเป็นของหลักสูตรให้ส่งบันทึกไปยัง สานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อให้คณะ กก.นโยบายประกันคุณภาพ
มก.พิจารณาเป็นกรณีไป)
7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืมนา มคอ.7 ของแต่ละหลักสูตรมาร่วมกันพิจารณาเป็นภาพรวมของ
หลักสูตรแล้วดาเนินการพิมพ์รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรหลัก (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ ภายใน
วันที่ 25 มิถุนำยน 2561 หากพบข้อมูลในระบบ มคอ.7 ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต้นสังกัดของข้อมูล แล้วสาเนาแจ้ง
สานักงานประกันคุณภาพ
2) มคอ.7 จะถูกนาเข้าระบบ CHE QA Online ภำยในวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ให้ Admin คณะสร้างรหัสให้
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มคอ.7 ที่เข้าสู่ระบบ CHE
QA Online ภำยในวันที่ 10 กรกฎำคม 2561 หากพบข้อผิดพลาดแจ้งสานักงานประกันคุณภาพ เพื่อ
ประสานงานแก้ไขต่อไป หากมีหลักฐานที่จาเป็นต่อการอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้หลักสูตรดาเนินการจัดทา
หลักฐานในรูปแบบ PDF File(s) or Picture file(s) เพื่อ upload เข้า CHE QA Online ให้เรียบร้อย
3) Admin คณะสร้างรหัสเข้าดู CHE ให้กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร แจ้ง
คณะกรรมการทราบก่อน 1 สัปดาห์ สาหรับประธานกรรมการประเมินระดับหลักสูตร สานักงานประกันคุณภาพ
เป็นผู้ออกรหัสให้ และแจ้งให้ประธานทราบ
4) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่ง มคอ.7 ของทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม และข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่รับการ
ประสานงานขอข้อมูลเพิ่มจากคณะกรรมการประเมินก่อนวันประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. 2 ตามที่
คณะกรรมการฯ ต้องการ
5) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืมกาหนดสถานที่รับการประเมินตามแนวทางที่กาหนด แนวดิ่ง/แนวราบ* และ
เตรียมความพร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อให้การประเมิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และป้องกันความเสี่ยงของ
ระบบ internet ควรเตรียม pdf ไฟล์ มคอ.7 ไว้ด้วย
หมำยเหตุ * : กำรประเมินแนวดิ่ง คณะกรรมกำรประเมินทุกองค์ประกอบแยกหลักสูตรละ 1 วัน
กำรประเมินแนวรำบ คณะกรรมกำรประเมินทีละองค์ประกอบพร้อมกันทุกหลักสูตร
๔

วันประเมิน
1) หลักสูตรหลักและยืม ดูแลความเรียบร้อย และอานวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมิน ได้แก่ ห้องรับการ
ประเมิน อุปกรณ์ต่างๆ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินตามและผู้สังเกตการณ์ความเหมาะสม
2) ควรจัดเตรียมห้องประชุมย่อยหรือเป็นการประชุมเฉพาะคณะกก.ประเมินเท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ
พูดคุยเพื่อสรุปผลประเมินฯ รายบุคคล รวมทั้งข้อซักถามต่ออาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในช่วง
เช้าวันประเมินก่อนเริ่มการประเมินหลักสูตร (08.30 – 09.30 น.)
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เพื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่กรรมการประเมินตามกาหนดการ
ประเมินที่กาหนดไว้ แนวดิ่ง/แนวรำบ ตามแนวการประเมินเป็นแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมพูดคุย
ตอบข้อซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมรับการประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีไปปฏิบัติงานอื่น ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ร่วมรับการประเมินจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
4) การนาเสนอผลการประเมินตนเองของหลักสูตรให้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที หรือ ตกลงกับคณะกก.ประเมิน
ตามความเหมาะสม ไม่เน้นการตรวจเอกสาร เว้นแต่กรณีจาเป็นต่อการพิจารณาและไม่อยู่ในระบบ CHE QA
Online การนาเสนอควรเป็นการชี้แจงให้เห็นว่า ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ มีการปรับปรุง
กระบวนการที่ดาเนินการในปีนี้อันเกิดจากผลการประเมินในปีที่แล้วอย่างไร มีการตั้งเป้าหมาย และตัววัด
ความสาเร็จของระบบอย่างไร การประเมินผลการดาเนินการปีนี้เป็นอย่างไร ผลที่ได้จากการประเมินพบสิ่งที่ควร
ปรับปรุงอะไรบ้าง และดาเนินการปรับปรุงไปแล้วอย่างไร การปรับปรุงกระบวนการและได้ผลเป็นรูปธรรมควร
เกิดผลสาเร็จจากการปรับปรุงได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนตัวบ่งชี้แบบ
ผลลัพธ์จะมีผลดาเนินการแบบมีแนวโน้มที่ดีต้องมีผลลัพธ์ติดต่อกัน 3 ชุด
5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับกาหนดการรับ
ประเมินหลักสูตร
6) หลักสูตรต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงในระบบ QAIS เท่านั้น ไม่ให้ส่งหลักฐานที่ไม่อยู่ในระบบ QAIS เพื่อปรับคะแนนในวัน
ประเมิน จึงต้องตรวจสอบหลักฐานข้อมูลในระบบให้ถูกต้องก่อนวันประเมิน
7) หากการกรอกข้อมูลผลประเมินในวันประเมินเข้าระบบ CHE QA Online ไม่สามารถดาเนินการได้ในวันประเมิน
ให้ใช้ Template การประเมินในรูปแบบ Excel ที่ สานักงานประกันคุณภาพ มก. เตรียมไว้ให้แทน แล้ว
ดาเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ภายในวัน 3วัน
8) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้จัดทาหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม
หลังวันประเมิน
1) คณะกรรมการประเมิน จะรายงานผลการประเมินหลักสูตรภำยใน 1 สัปดำห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE
QA Online ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรหลักและยืมร่วมกันดาเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่ระบุไว้ในรายงานผลการประเมินฯ
2) ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมกรอกผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรและแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินใน มคอ.7 ของตนเอง หลักสูตรควรจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมการประเมินเห็นว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรจึงควร
ทาความเข้าใจและซักถามคณะกรรมการประเมินฯ ให้เข้าใจในช่วงการรายงานผลการประเมิน
3) หลักสูตรพิมพ์ มคอ.7 ที่บันทึกผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อมลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ส่งให้กับคณะกรรมการที่กากับดูแลการศึกษาของคณะ ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประจาคณะพิจารณาให้ความเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะ
๕

4) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะให้กับคณะกรรมการ
การศึกษาผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาคณะให้กับคณะกรรมการการศึกษาเพื่อพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้กรณีคณะในวิทยาเขตให้คณะส่งผ่านคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนแล้วจึงส่ง
ต่อไปตามขั้นตอนในแต่ละประเภทของหลักสูตร
5) ประธานหลักสูตรหลักและยืมตอบแบบสารวจ Feedback ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form
ทาง E-mail
มิถุนายน 2561

๖

๑

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕60
สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ก่อนวันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ได้รับการทาบทามเข้าร่วมและผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. เจ้าหน้าที่ Admin ของคณะส่งรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร เพื่อดาเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละคน เพื่อใช้อ่านรายงานผลการประเมิน
ก่อนกาหนดการประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้าประเมิน
๓. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใน มคอ.7 หรือในระบบ
CHE QA Online ตามรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ที่ทางเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จัดส่งให้
เพื่อดาเนินการประเมินในเบื้องต้น พร้อมสรุปประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็น โดยกรรมการแต่ละท่านต้อง
ประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนนาเข้าปรึกษาร่วมกัน และให้กรอกผลการตัดสินและความเห็นของตนเอง (ควรวงเล็บ
ชื่อของตนหลังผลการตัดสินและความเห็นของตนในระบบ CHE QA Online เพื่อให้ทราบว่าเป็นผลการ
ตัดสินและความเห็นของกรรมการท่านใด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมินจริง หากคณะกรรมการประเมินฯ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ โดยตรง เพื่อดาเนินการให้
ไม่ควรติดต่อโดยตรงกับหลักสูตรหรือคณะทั้งก่อนและหลังวันประเมิน เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือข้อครหาด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
๔. คณะกรรมการประเมินฯ นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่
เตรียมไว้ในข้อ 3 และกาหนดการประเมินร่วมกันก่อนเข้าการประเมิน หรือเช้าของวันประเมินก่อนเริ่มดาเนินการ
ประเมิน หากประชุมเช้าในวันประเมินควรใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ทั้งนี้ อาจต้องส่ง pdf ไฟล์ มคอ.๒ เพื่อประกอบการประเมินด้วย
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ นัดหมายเวลาและสถานที่ระหว่างกรรมการประเมิน และอาจารย์
ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาหรับการเข้าประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้ ประเมิน
หลักสูตรละ 1 วัน พร้อมแจ้งให้หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรือ
อื่นๆ (ถ้าเป็นความเห็นร่วมจากคณะกรรมการประเมินฯ ทุกคนว่าจาเป็นต้องดาเนินการ
เยี่ยมชม) ในวันประเมิน ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งกาหนดการไว้
๗. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในวันประเมิน

๒

วันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ควรมีการประชุมกันเองก่อนเริ่มการประเมิน เพื่อตกลงร่างผลการประเมิน
คาถามเพื่อหาข้อยืนยันผลการประเมิน หรือหาความชัดเจนในผลการดาเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งวางแผน
ขั้นตอนและกรอบเวลาการทางานให้ชัดเจน โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๒. เริ่มการประเมินอาจเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ชี้แจงผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรโดยย่อ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่แก้ไขนอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมพูดคุย ซักถามกับอาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้อาจารย์ประจา/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เห็นถึงจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงต่างๆ ตาม
องค์ประกอบการประเมินของหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว
**การสัมภาษณ์นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชมสถานที่-เครื่องมือต่างๆ จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้ประเมินทุก
ท่านมีความเห็นร่วมกันว่าจาเป็นต่อการประเมิน และสามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวมทั้งไม่สร้างความ
ลาบากให้กับหลักสูตร**
๓. ในการประเมินให้ประธานเป็นผู้นาการประเมินโดยแจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้
เห็นชอบร่วมกันแล้ว มิใช่ผลประเมินของผู้ใดผู้หนึ่ง ให้ทางหลักสูตรได้ทราบ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ เห็น จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง แล้วจึงนาสู่สรุปผลประเมินที่ทั้งหลักสูตร
และผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ให้ใช้หลักการตามที่ระบุในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
มคอ. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารหลักสูตรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยการค้นหาช่องว่างในการดาเนินการและ
โอกาสในการพัฒนาผลดาเนินการ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ควรเป็นข้อเสนอแนะที่หลักสูตร
สามารถดาเนินการได้ หากการปรับปรุงใดนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหลักสูตร ควรแยกเป็น
ข้อเสนอแนะในระดับที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๔. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปและตรวจความถูกต้องของผลการประเมินสาหรับ
ทุกตัวบ่งชี้ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้จดประเด็นที่สาคัญจากการ
ประเมิน (อาจใช้ไฟล์แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วยคานวณ (Excel)) และสรุปผล
และบันทึกลงระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จในวันประเมินทันที เว้นแต่มีความจาเป็นต้องรอหลักฐานยืนยัน
เพิ่มเติม
๕. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินรายงานด้วยวาจาจากระบบ CHE QA Online ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบร่วมกัน โดยสอบถามความเข้าใจและความเป็นไปได้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุกประเด็น
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธาน
กรรมการประเมินฯ พิจารณาลงนามรับรอง (ถ้ามี)

๓

หลังวันประเมิน
๑. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความ
เห็นชอบตามข้อสรุปของคณะกรรมการ ในระบบ CHE QA Online ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมี
หน้าที่เข้าระบบ CHE QA Online ด้วยรหัสที่ได้รับจากสานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อกดปุ่มยืนยันผล
การประเมินในระบบ CHE QA Online ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน หากไม่ดาเนินการยืนยันผลการ
ประเมิน จะส่งผลให้คณะไม่ได้รับผลประเมินของหลักสูตรนั้น ซึ่งทาให้การประเมินของคณะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ และมีผลต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยตามมาด้วย
๒. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ทาบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการประเมิน แจ้งรายงานผล
การประเมินฉบับสมบูรณ์ในระบบ CHE QA Online ให้ประธานหลักสูตรทราบเพื่อจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
๓. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ Down load ไฟล์คะแนนผลการประเมินให้กับสานักงานประกัน
คุณภาพ เมื่อประธานคณะกรรมการประเมินฯ ลงนามยืนยันเรียบร้อย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
๔. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ส่งแบบสารวจ Feedback ของการประเมินทาง E-mail ให้ประธาน
หลักสูตร ตอบแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://goo.gl/LrhLuW หรือ www.qa.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ในการดาเนินการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕60
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2548 ใช้คาว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2558 ใช้คาว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๔

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕60
สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน **กรณี หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม**
ก่อนวันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ได้รับการทาบทามเข้าร่วมและผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. เจ้าหน้าที่ Admin ของคณะส่งรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร เพื่อดาเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละคน เพื่อใช้อ่านรายงานผลการประเมิน
ก่อนกาหนดการประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้าประเมิน
๓. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใน มคอ.๗ ของหลักสูตรหลัก
และยืม และภาพรวมในระบบ CHE QA Online ตามรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ที่ทางเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ จัดส่งให้ เพื่อดาเนินการประเมินในเบื้องต้น พร้อมสรุปประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็น
โดยกรรมการแต่ละท่านต้องประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนนาเข้าปรึกษาร่วมกัน และให้กรอกผลการตัดสินและ
ความเห็นของตนเอง (ควรวงเล็บชื่อของตนหลังผลการตัดสินและความเห็นของตนในระบบ CHE QA
Online เพื่อให้ทราบว่าเป็นผลการตัดสินและความเห็นของกรรมการท่านใด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมิน
จริง หากคณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ โดยตรง เพื่อดาเนินการให้ ไม่ควรติดต่อโดยตรงกับหลักสูตรหรือคณะทั้งก่อนและหลังวันประเมิน
เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือข้อครหาด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
๔. คณะกรรมการประเมินฯ นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่
เตรียมไว้ในข้อ 3 ร่วมกันก่อนการประเมิน และกาหนดการที่สอดคล้องแนวทางการประเมินแนวดิ่งหรือแนวราบ
ตามที่หลักสูตรกาหนด
๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ทั้งนี้ อาจต้องส่ง pdf ไฟล์ มคอ.๒ เพื่อประกอบการประเมินด้วย
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ นัดหมายเวลาและสถานที่ระหว่าง กรรมการประเมิน และอาจารย์
ประจาหลักสูตร สาหรับการเข้าประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้ประเมินหลักสูตรละ 1 วัน (หาก
มีหลักสูตรหลัก 1 หลักสูตร และหลักสูตรยืม 3 หลักสูตร จะใช้เวลาในการประเมิน รวม ๔ วัน) พร้อมแจ้งให้
หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน หรืออื่นๆ (ถ้าเป็นความเห็นร่วมจาก
คณะกรรมการประเมินทุกคนว่าจาเป็นต้องดาเนินการเยี่ยมชม) ในวันประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินแจ้ง
กาหนดไว้
๗. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในวันประเมิน

๕

วันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ควรมีการประชุมกันเองก่อนเริ่มการประเมิน เพื่อตกลงร่างผลการประเมิน
คาถามเพื่อหาข้อยืนยันผลการประเมิน หรือหาความชัดเจนในผลการดาเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งวางแผน
ขั้นตอนและกรอบเวลาการทางานให้ชัดเจน โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๒. เริ่มการประเมินอาจเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ชี้แจงผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรโดยย่อ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่แก้ไขนอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมพูดคุย ซักถามกับอาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางประเมินแนวดิ่ง/แนวราบหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมตามที่กาหนด โดย
ใช้หลักการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เห็น
ถึงจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมินของ
หลักสูตร ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว
**การสัมภาษณ์นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชมสถานที่-เครื่องมือต่างๆ จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้ประเมินทุก
ท่านมีความเห็นร่วมกันว่าจาเป็นต่อการประเมิน และสามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวมทั้งไม่สร้างความ
ลาบากให้กับหลักสูตร**
๓. ในการประเมินให้ประธานเป็นผู้นาการประเมินโดยแจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้
เห็นชอบร่วมกันแล้ว มิใช่ผลประเมินของผู้ใดผู้หนึ่ง ให้ทางหลักสูตรได้ทราบ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ เห็น จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง แล้วจึงนาสู่สรุปผลประเมินที่ทั้งหลักสูตร
และผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ให้ใช้หลักการตามที่ระบุในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
มคอ. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารหลักสูตรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยการค้นหาช่องว่างในการดาเนินการและ
โอกาสในการพัฒนาผลดาเนินการ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ควรเป็นข้อเสนอแนะที่หลักสูตร
สามารถดาเนินการได้ หากการปรับปรุงใดนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหลักสูตร ควรแยกเป็น
ข้อเสนอแนะในระดับที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๔. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปและตรวจความถูกต้องของผลการประเมินสาหรับ
ทุกตัวบ่งชี้ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้จดประเด็นที่สาคัญจากการ
ประเมิน (อาจใช้ไฟล์แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วยคานวณ (Excel)) และสรุปผล
และบันทึกลงระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จในวันประเมินทันที เว้นแต่มีความจาเป็นต้องรอหลักฐานยืนยัน
เพิ่มเติม
๕. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินรายงานด้วยวาจาจากระบบ CHE QA Online ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบร่วมกัน โดยสอบถามความเข้าใจและความเป็นไปได้ในการ
จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุกประเด็น
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธาน
กรรมการประเมินฯ พิจารณาลงนามรับรอง (ถ้ามี)

๖

หลังวันประเมิน
๑. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จัดพิมพ์รายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความ
เห็นชอบตามข้อสรุปของคณะกรรมการ ในระบบ CHE QA Online ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมี
หน้าที่เข้าระบบ CHE QA Online ด้วยรหัสที่ได้รับจากสานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อกดปุ่มยืนยันผล
การประเมินในระบบ CHE QA Online ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน หากไม่ดาเนินการยืนยันผลการ
ประเมิน จะส่งผลให้คณะไม่ได้รับผลประเมินของหลักสูตรนั้น ซึ่งทาให้การประเมินของคณะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ และมีผลต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยตามมาด้วย
๒. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ทาบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการประเมิน แจ้งรายงานผล
การประเมินฉบับสมบูรณ์ในระบบ CHE QA Online ให้ประธานหลักสูตรทราบเพื่อจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
๓. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ Down load ไฟล์คะแนนผลการประเมินให้กับสานักงานประกัน
คุณภาพ เมื่อประธานคณะกรรมการประเมินฯ ลงนามยืนยันเรียบร้อย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
๔. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ส่งแบบสารวจ Feedback ของการประเมินทาง E-mail ให้ประธาน
หลักสูตรหลักและยืม ตอบแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://goo.gl/LrhLuW หรือ www.qa.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ในการดาเนินการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕60
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2548 ใช้คาว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2558 ใช้คาว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕60
สาหรับผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ก่อนวันประเมิน
๑. ให้ผู้สังเกตการณ์ เลือกเข้าสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
กาหนดการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ อย่างน้อย 1 หลักสูตร แจ้งให้สานักงานประกันคุณภาพรับทราบ
เพื่อจัดประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และผู้สังเกตการณ์ ทราบต่อไป
๒. สานักงานประกันคุณภาพ ออกรหัสสาหรับเข้าระบบ CHE QA Online ให้ผู้สังเกตการณ์ เพื่อสามารถ
พิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรที่เข้าสังเกตการณ์ ในระบบ CHE QA Online ก่อนวันประเมิน
ประมาณ 3 วัน
๓. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประเมิน ฯ ตามที่นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการ
ประเมินฯ ทุกตัวบ่งชี้ก่อนเข้าการประเมินฯ
วันประเมิน
๑. ผู้สังเกตการณ์ต้องยึดหลักจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่ได้รับอบรมแล้ว
เป็นสาคัญ
๒. สั ง เกตการณ์ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ของคณะกรรมการประเมิ น ฯ ที่ ร่ วมพู ดคุ ย ซั กถามกั บผู้ บริ หารคณะ
ตามแนวทางการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้ได้เห็นถึงจุดเด่น และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมินของหลั กสู ตร ทั้งนี้ อาจร่วมพูดคุ ยหรื อซักถามผู้ ที่มาให้ ข้อมู ลได้ เมื่ อประธาน
คณะกรรมการประเมินฯ อนุญาตเท่านั้น
๓. ฝึกประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา
และแนวทางการปรับปรุง ตามแบบฟอร์มที่ใช้อบรม
๔. ร่วมสังเกตการณ์จนเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินฯ เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมิน
รายงานด้วยวาจาให้ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง ของหลักสูตรรับทราบทั่วกัน
๕. ฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธานฯ เพื่อให้พิจารณา
ลงนาม ใส่ซองผนึกซองและมอบให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จัดส่งกลับมายังงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ สานักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ภายใน 7 วันทาการ
ทั้งนี้ สามารถศึกษาเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด ได้
ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ https://goo.gl/EuJWvi หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ผู้สังเกตการณ์ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเดินทางการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมการสังเกตการณ์เอง

