ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
………………………….
ตามที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่สามารถทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น
เพื่อให้ ผู้ผ่ านการฝึ กอบรมผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ ที่ยั งไม่มีประสบการณ์ ประเมิน คุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน และมี ค วามประสงค์ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งต้องได้รับการฝึกประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ร่วมกับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. แล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแต่ง ตั้งบุคคลตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ เป็นผู้ฝึกประสบการณ์การ
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินฯ มีจานวน 3 ท่าน และเกินกว่าหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา แล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
ลำดับ
1
2
3
4

อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.

ชื่อ - นำมสกุล
ธวัชชัย ทะราศรี
สมนิมิตร พุกงาม
ทิพวรรณ ดวงปัญญา
นาถรพี ชัยมงคล

หน่วยงำนทีผ่ ู้สังเกตกำรณ์สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์คณะ
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเทคนิคสัตวแทพยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

วันทีร่ ับกำรประเมิน
21-22 ก.ย. 60
21-22 ก.ย. 60
18-19 ก.ย. 60
27-28 ก.ย. 2560

5
6
7
8
9
10

อ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.

ชูศักดิ์ เอือ้ งโชคชัย
ณัฐพล ราไพ
อลงกรณ์ อินทรักษา
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
จุฬารัตน์ วัฒนะ
สถิดาพร คาสด

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตร
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

คณะประมง
คณะประมง
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

19-20 ก.ย. 2560
19-20 ก.ย. 2560
22-23 ก.ย. 2560
14 - 15 ก.ย. 2560
25 -26 ก.ย. 2560
27-28 ก.ย. 2560

11
12

ผศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู
ผศ.ดร. ศิวกร อ่างทอง

คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

27-28 ก.ย. 2560
27-28 ก.ย. 2560

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

อ.ดร.
อ.
อ.ดร.
อ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
อ.
อ.
ผศ.ดร.

คณะเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพานิชนาวีนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

19-20 ก.ย. 2560
19-20 ก.ย. 2560
28-29 ก.ย. 2560
22-23 ก.ย. 2560
18-19 ก.ย. 60
18-19 ก.ย. 60
14-15 ก.ย. 2560
14-15 ก.ย. 2560
22-23 ก.ย. 2560
26-27 ก.ย. 2560
5-6 ต.ค. 2560
21-22 ก.ย. 60
20-21 ก.ย. 2560
29-30 ก.ย. 2560
26-27 ก.ย. 2560
26-27 ก.ย. 2560

ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
ศิรเดช สุริต
กิตติชัย ดวงมาลย์
กฤตยา ณ หนองคาย
จุฑามาศ บัตรเจริญ
นลินรัตน์ รักกุศล
อุทุมพร อินทจักร์
พัชนี วิชิตพันธุ์
สุรพงษ์ ดารงกิตติกลุ
ปริญญา พัฒนวสันต์พร
รัชดาวรรณ คงสัตย์
ศิริชัย วัฒนาโสภณ
ปุณณะ ยศปัญญา
ชิราภรณ์ วงศ์แสน
นิรวรรณ แสนโพธิ์

