รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

1 คณะเกษตร
1.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
1) ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
2) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา
3) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
4) นายวิชาญ ยั่งยืน
1.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
(นำนำชำติ )
1) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
2) อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร
3) อ.ดร.เจนจิรา ดวงจิต
4) น.ส.พีรมนต์ แก้วมาคูณ
1.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีกำรเกษตร
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
4) น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล
1.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรศัตรูพืชและ
สัตว์
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
4) น.ส.นันท์นภัส เตชะวันโต
1.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1) รศ.ดร.จิตตินนั ท์ บุญสถิรกุล
2) รศ.บุษรา สร้อยระย้า
3) ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์
4) น.ส.ณัฏฐิณี ทะนะแสง

หลักสูตรหลัก

18 สิงหำคม 2560

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

1

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
1.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เกษตร
1) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม

สังกัด

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.วาทินี สวนผกา
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางวัชราภรณ์ วงศ์วณิช
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.7 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ณัฏฐิณี ทะนะแสง
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.8 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์อุตสำหกรรม หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา รัตนทับทิมทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ฉันทนา สาฤกษ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง

2) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
3) ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน
4) น.ส.นันท์นภัส เตชะวันโต
1.10 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
3) อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร
4) น.ส.มนต์ตา ดุลยาชีวะ
1.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
(นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม
2) อ.ดร.วีระณีย์ ทองศรี
3) อ.ดร.สุรเชษฏ์ อร่ามรักษ์
4) น.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560 (กษ.)
31 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2

ประธาน

25 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
1.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำปฐพีวิทยำ
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) อ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
3) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขา
4) นายณัฐพร นามเพ็ง
1.13 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
3) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ
4) น.ส.ชุลีพร นาคพวง
1.14 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชสวน
1) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก
2) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมไิ ชย์
3) อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา
4) นส.สรัญญา จันทรวิวัฒน์
1.15 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย
4) น.ส.สรินนา อ่ารุ่ง
1.16 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
1) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
2) ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา รัตนทับทิมทอง
3) อ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
4) นางนิตยา สุขจิตโต

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

ตำแหน่ง
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560 (กษ.)
23 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560 (กษ.)
31 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560 (กษ.)
25 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
1.17 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1) ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
2) อ.ผุสดี แซ่ลิ่ม
3) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
4) น.ส.วัลลภา โพธาสินธ์
1.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
3) ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอน
4) น.ส.นันท์นภัส เตชะวันโต
1.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
3) อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร
4) น.ส.มนต์ตา ดุลยาชีวะ
1.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน
(หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560 (กษ.)
18 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

เลขานุการ

2) อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.ณัฏฐิณี ทะนะแสง

สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

2) อ.ดร.วีระณีย์ ทองศรี
3) อ.ดร.สุรเชษฏ์ อร่ามรักษ์
4) น.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์
1.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
2) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
3) อ.ดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์
4) น.ส.วัลลภา โพธาสินธ์
1.22 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีระบบ
เกษตรรินาฏ น้อยพิทกั ษ์
1) อ.ดร.สิ
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
1.23 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปฐพีวิทยำ
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

สังกัด

ตำแหน่ง
18 สิงหำคม 2560
ประธาน

3) ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขา

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) นายณัฐพร นามเพ็ง

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

22 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
24 สิงหำคม 2560 (กษ.)
ประธาน

2) อ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

1.24 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
3) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ
4) น.ส.ชุลีพร นาคพวง
1.25 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชสวน
1) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก
2) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมไิ ชย์
3) อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา
4) น.ส.สรัญญา จันทรวิวัฒน์
1.26 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิม่ สบาย
4) น.ส.สรินนา อ่ารุ่ง
1.27 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
1) รศ.ดร.อุษาพร เสวกสิ
2) ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์
3) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
4) น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล
1.28 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
1) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
2) ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา รัตนทับทิมทอง
3) อ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
4) นางนิตยา สุขจิตโต

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560 (กษ.)
24 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
สานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

2 คณะบริหำรธุรกิจ
2.1 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน

หลักสูตรหลัก

17 สิงหาคม 2560 (ศว.)
18 สิงหำคม 2560 (บธ.)
ประธาน

1) ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

3) อ.ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล
4) นางปราณี สีผ่องใส
2.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร

1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม

17 สิงหำคม 2560 (บธ.)
18 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
19 สิงหาคม 2560 (วจก.)
20 สิงหาคม 2560 (ศว.)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน

2) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) น.ส.ขวัญทิพย์ สาระภก
2.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรผลิต
1) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
2) อ.ดร.จุมพฎ บริราช
3) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
4) น.ส.สุวนีย์ ณ นคร
2.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด

1) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
2) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
3) อ.ดร.จุมพฎ บริราช
4) น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุข
2.5 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

หลักสูตรหลัก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขานุการ
หลักสูตรหลัก
30 สิงหำคม 2560
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.จุมพฎ บริราช
4) นางตติยา ขวัญเมือง

กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560 (บธ.)
16 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
17 สิงหาคม 2560 (วจก.)
18 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560 (บธ.)
16 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
2.6 บัญชีบัณฑิต

รำยนำม

1) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ข้าราชการบานาญ)

ตำแหน่ง
24 สิงหำคม 2560 (บธ.)
25 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน

2) อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

3) อ.จันทร์ลอย เลขทิพย์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กรรมการ

4) น.ส.วิรัญชนา วาหะรักษ์
2.7 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด (นำนำชำติ )
1) อ.ดร.จุมพฎ บริราช

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรหลัก
22 สิงหำคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธาน

2) ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุข

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ข้าราชการบานาญ)
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทย
เกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน

2.8 บัญชีมหำบัณฑิต
1) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
2) ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
3) อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ
4) น.ส.ยุพนิ ปัญญาสูง
2.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
2) อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

3) ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.แสงเดือน บุญรักษ์

โครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ข้าราชการบานาญ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

2.10 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินประยุกต์
1) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
2) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
3) รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง
4) น.ส.ปวริศา ธีระนังสุ
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16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

3 คณะประมง
3.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง (5 สำขำ)
1. สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตบางเขน
- จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกาแพงแสน
2. สาขาการจัดการประมง
3. สาขาชีววิทยาประมง
4. สาขาผลิตภัณฑ์ประมง
5. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อานาจอนันต์
3) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา
4) นายภูมสิ ิษฐ์ ชูไกรพินจิ
3.2 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรประมง
1) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
2) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
3) อ.ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์
4) น.ส.จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
3.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
2) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
3) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
4) นายศิลป์ชัย มณีขัตยิ ์
3.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
3) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
4) นางจินตนา สมศรี

หลักสูตรหลัก

24 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
3.5 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
2) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
3) อ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
4) นางสุภาณี แจ่มขา
3.6 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
3) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
4) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
3.7 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมง
และเทคโนโลยี (นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
2) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
4) น.ส.จานงค์ รักช้าง
3.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรประมง
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
3) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
4) น.ส.จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
3.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
ประมง
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
2) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
4) นายศิลป์ชัย มณีขัตยิ ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
3.10 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.จานงค์ รักช้าง
สานักงานเลขานุการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.11 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสุภาณี แจ่มขา
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.12 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
หลักสูตรหลัก
ประมงและเทคโนโลยี (นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.จานงค์ รักช้าง
สานักงานเลขานุการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

4 คณะมนุษยศำสตร์
4.1 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย
1) อ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
2) อ.สุมดิ า อังศวานนท์
3) อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
4) น.ส.ลิลาวัลย์ ขาประดิษฐ์
4.2 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก
1) อ.ดร.อโณทัย นิตพิ น
2) ผศ.ภาคม บารุงสุข
3) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
4) นางอรณิชา เทพมุณี
4.3 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ
1) อ.ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์
2) ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
3) ผศ.ภาคม บารุงสุข
4) นายเชน แสวงมิ้ม
4.4 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

หลักสูตรหลัก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
2) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
3) อ.รภัส ศิลป์ศรีกลุ
4) น.ส.สุพตั รา สุขแสวง
4.5 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส
1) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560 (มน.)
17 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
18 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.สุมดิ า อังศวานนท์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.อังคณา อินทร์จันทร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

16 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) อ.วริศรา อิ่มพิทกั ษ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.สุมดิ า อังศวานนท์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.พิริยา หวังสถิตสถาพร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

กรรมการ

3) รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกชุ ิมา่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.สุพรรวสา รักษาราษฎร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เลขานุการ

4.6 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเยอรมัน
1) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล

4.7 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
1) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

4) น.ส.ธนิสร เกิดแก้ว
4.8 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน
1) อ.รัตนพล ชื่นค้า

เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
4.9 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
1) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี
2) อ.รภัส ศิลป์ศรีกลุ
3) อ.พัชราพรรณ กะตากูล
4) นายบุณฑริก รังสิมนั ตุ์วงศ์
4.10 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำตะวันออก
1) ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
2) รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล
3) อ.ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี
4) น.ส.จิตต์ลดา สิงหรา
4.11 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดี
1) ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก
2) ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พฒ
ั น์วิบลู ย์
3) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
4) อ.รัตนพล ชื่นค้า
4.12 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน
1) ผศ.ดร.อานาจ สวัสดิ์นะที
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
3) ผศ.ภาคม บารุงสุข
4) นางอภัสนันท์ อิ่มโอษฐ์ธนากร
4.13 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
1) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
2) ผศ.วัฒนา อนันตผล
3) ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
4) น.ส.ยศวดี ธีระเจริญทรัพย์
4.14 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
เชิงบูรณำกำร (นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2) ผศ.วัฒนา อนันตผล
3) อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์
4) น.ส.ยศวดี ธีระเจริญทรัพย์
4.15 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
สำหรับชำวต่ำงประเทศ (นำนำชำติ )
1) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ
2) อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
3) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
4) น.ส.วิลาสินี เพ็ชร์ภา
4.16 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี
1) อ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
2) ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกชุ ิมา่
3) อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
4) นางอรณิชา เทพมุณี

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560 (มน.)
24 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560 (มน.)
21 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
4.17 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์และ
สำรสนเทศ
1) ผศ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธารง
2) รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
3) อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
4) น.ส.ณัฐณิชา ทัตติยพงศ์
4.18 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ
1) อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั
2) อ.ดร.สมาน แก้วเรือง
3) อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
4) นายเชน แสวงมิ้ม
4.19 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพำะ
1) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
2) ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
3) ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
4) น.ส.จีฬารัตน์ จ้อยประดิษฐ์
4.20 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำตะวันออก
1) อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
28 สิงหำคม 2560

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

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2) รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4) นางอนัญญา แก้วมูลกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.21 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3) รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4) น.ส.วิลาสินี เพ็ชร์ภา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.22 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ประยุกต์ หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน

1) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล
2) อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
3) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
4) อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
4.23 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำและศำสนำ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

1) รศ.ดร.จิตตินนั ท์ บุญสถิรกุล
2) อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั
3) อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
4) นายเชน แสวงมิ้ม
4.24 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
1) รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
2) รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

3) ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
4) น.ส.ธนิสร เกิดแก้ว
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
4.25 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ประยุกต์

หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
28 สิงหำคม 2560

1) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธาน

2) อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) อ.ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

21 สิงหำคม 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ประธาน

2) ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) อ.ดร.อินทิรา บารุงสาลี

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

4.26 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น

สังกัด
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

5 คณะวนศำสตร์
5.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวนศำสตร์ (8 สำขำวิชำ) หลักสูตรหลัก
24 สิงหำคม 2560
1) ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธาน
2) ผศ.ดร.พราม อินพรม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
3) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร

คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) นางธนกร เสริมสมัคร

สานักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

5.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้
และกระดำษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (หมำยเหตุ :
หลักสูตรนี้ เป็นกำรปรับปรุงควบรวม 2 หลักสูตร คือ
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีทำงไม้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ วิทยำ
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเยื่อและกระดำษ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
2) ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา
3) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
4) นางบรรเจิด ศรีโปฎก
5.3 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้
1) ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมสิ ถาน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ชนิดา พุ่มชื่น
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ หลักสูตรหลัก
ป่ำไม้
1) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมสิ ถาน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นัทธมน โพธิยะราช
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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29 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
27 กรกฎำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
สังกัด
5.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
หลักสูตรหลัก
อุตสำหกรรมไม้และกระดำษ ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2555
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมสิ ถาน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายธีรัตว์ อาจสาอางค์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีวนวัฒน์ หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ทิพย์วรรณ จันท์สว่าง
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.7 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวนศำสตร์เขตร้อน หลักสูตรหลัก
(นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางธนกร เสริมสมัคร
5.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมป่ำไม้
ฉบับปรับปรุง ปี 2559
1) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม

สานักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พนิดา พรพิพฒ
ั น์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอุทยำน นันทนำกำร หลักสูตรหลัก
และกำรท่องเที่ยว
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อลิศรา หวังจิตต์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
31 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
5.10 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรลุ่มน้ำ
และสิ่งแวดล้อมป่ำไม้
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อลิศรา หวังจิตต์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวนศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางกัญญภา สถาพร
สานักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอุทยำน นันทนำกำร และ หลักสูตรหลัก
กำรท่องเที่ยว
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางกัญญภา สถาพร
สานักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
หลักสูตรหลัก
ทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม
1) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ธัญญาลักษณ์ งามจริยางกูร
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

6 คณะวิทยำศำสตร์
6.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

1) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

26 สิงหำคม 2560 (วท.)
27 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
28 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
ประธาน

2) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.มณีกานต์ ชินวรรังสี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนนุ่ม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

6.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม
1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คณ
ุ มงคลอัศวรัตน์
2) รศ.ดร.ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
3) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
4) น.ส.คชาพร ปัญญานะ
6.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
1) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์
2) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
3) ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
4) น.ส.นนทชา มณีเนตร
6.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย

หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560 (วท.)
21 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
ประธาน

3) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.ณัฏฐ์ชาภา เดชศิริ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อานาจอนันต์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส
4) นางนุสรา โกมุทมาศ
6.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี
1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
2) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
6.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (2 สำขำวิชำ)
1) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศษิ ฎ์
2) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
3) ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภานุภัทร
4) อ.ดร.สมัคร สุจริต
5) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.7 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
2) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
3) อ.ดร.ณภัทร กาธรสิริวิมล
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์
6.8 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
2) อ.พงศกร จิวาภรณ์คปุ ต์
3) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
4) น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
6.9 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิ ส์

1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
3) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
4) น.ส.จันทรี เขียนวงศ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 สิงหำคม 2560 (วท.)
19 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
27 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

6.10 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพรังสี หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) ผศ.ดร.อาไพ ทองธีรภาพ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) นางภัทรียา สุทธิเลิศ

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
6.11 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์
1) ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
2) ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
3) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.12 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์พื้นพิภพ
1) รศ.ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ตำแหน่ง
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คณ
ุ มงคลอัศวรัตน์

เลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กรรมการ

3) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

6.13 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

1) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
2) ผศ.ดร.อาไพ ทองธีรภาพ
3) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
4) นายทศพร พันธุ์ดี
6.14 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ
1) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
2) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
3) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
4) นางนงนุช นาคะรัตน์
6.15 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสต์ชีวภำพและ
เทคโนโลยี (นำนำชำติ )
1) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
2) อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
3) อ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ
4) น.ส.จิระประภา ขันสุข

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 สิงหำคม 2560 (วท.)
16 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
19 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
20 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก

25 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาวิทยาศาตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
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เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ

เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
6.16 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คณ
ุ มงคลอัศวรัตน์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ตำแหน่ง
23 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

3) ผศ.ดร.ชลิตา เนียมนุ้ย

ภาควิชาศิวกรรมเคมี คระวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชาเคมีคลินคิ คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

4) น.ส.คชาพร ปัญญานะ
6.17 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
2) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศษิ ฎ์
3) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
4) นางนุสรา โกมุทมาศ
6.18 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์
3) อ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
4) น.ส.ณัฏฐ์ชาภา เดชศิริ
6.19 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์
1) ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล
2) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
3) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์
6.20 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
2) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
3) ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภานุภัทร
4) น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
6.21 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิ ส์
1) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
2) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั
3) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
4) น.ส.จาริณี เกียงเอีย
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เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน

กรรมการ

เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
6.22 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1) อ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย
2) ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
3) ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์
4) นายทศพร พันธุ์ดี
6.23 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรวัสดุนำโน
1) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
2) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
3) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.24 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
(นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
2) อ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
3) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.25 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ
1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คณ
ุ มงคลอัศวรัตน์
2) รศ.ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
3) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
4) อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ
6.26 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ
1) รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
2) รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
3) อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ
4) น.ส.สุชิรา โรจนกุศล

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยำศำสตร์

ประธาน

เลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560

31 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
6.27 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ
1) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา

สังกัด

ตำแหน่ง
24 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.เจนจิรา ดวงจิต

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล

สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

6.28 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
1) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
2) รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์
3) อ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ
4) น.ส.อุษาวดี แซ่หลี
6.29 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
1) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

กรรมการ

28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560 (วท.)
23 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
ประธาน

2) ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์

ภาควิชาเคมีคลินคิ คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

3) อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.คชาพร ปัญญานะ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

17 สิงหำคม 2560 (วท.)
18 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ

6.30 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
2) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศษิ ฎ์
3) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
4) อ.ดร.รัชนี มิ่งมา

6.31 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี
1) รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
2) อ.ดร.กนิฐพร วังใน

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ
เลขานุการ

17 สิงหำคม 2560
ประธาน

3) อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กรรมการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

4) น.ส.ณัฏฐ์ชาภา เดชศิริ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
6.32 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
2) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
3) ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภานุภัทร
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
6.33 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์
1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
2) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
3) ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
4) น.ส.ประชุมพร จนุบษุ ย์
6.34 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
2) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
3) อ.ดร.สุมลั ลิกา โมรากุล
4) น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
6.35 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิ ส์
1) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
2) ผศ.ดร.อาไพ ทองธีรภาพ
3) ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม
4) น.ส.กัญญารัตน์ เกศรีสม
6.36 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำมำตรวิทยำ
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) อ.ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ
3) อ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย
4) นายภัทรพงษ์ นิภากุล
6.37 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
1) ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
2) อ.ดลลักษณ์ มานพ
3) ผศ.ดร.ณัฏฐา เสนีวาส
4) นางภัทรียา สุทธิเลิศ

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24

ประธาน

25 สิงหำคม 2560
ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
6.38 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์
1) รศ.ดร.จั
นทนา จันทราพรชัย
2) ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
3) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
4) น.ส.รัชนู บุษบาบาล
6.39 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรวัสดุนำโน
1) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
2) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
3) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

เลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประธาน

2) รศ.ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กรรมการ

3) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.เจนจิรา ดวงจิต

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) นางณัฐิดา ถิรัตประดับกุล

สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

6.40 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ
1) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คณ
ุ มงคลอัศวรัตน์

6.41 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ
1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
2) อ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ
3) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
4) นางนงนุช นาคะรัตน์
6.42 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตววิทยำ
1) รศ.ดร.วิพกั ตร์ จินตนา
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16 สิงหำคม 2560

24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

7 คณะวิศวกรรมศำสตร์
7.1 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.5 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (นำนำชำติ ) หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ

2) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
3) ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป
4) นางชัชชฏา นันโต
7.2 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
3) ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป
4) นายธนพนธ์ ตันไทย
7.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
3) ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป
4) น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
7.4 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
(นำนำชำติ )
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

2) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
3) ผศ.ดร.อรทัย จงประทีป
4) น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.6 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (นำนำชำติ )
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
2) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
3) อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
4) น.ส.พวงผกา ภูครองทุ่ง
7.7 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

1) อ.ดร.ธเนศ อักษร

วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสูต
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.8 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสำรวจและ หลักสูตรหลัก
สำรสนเทศภูมศิ ำสตร์
1) อ.ดร.ธเนศ อักษร
วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กมลวรรณ จันทร์เขียว
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.9 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ หลักสูตรหลัก

1) อ.ดร.อาพน จรัสจรุงเกียรติ
2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
4) น.ส.ปาริชาติ เชยพิมพ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560 (วศ.)
20 สิงหาคม 2560 (วศ.กพส.)
22 สิงหาคม 2560 (วศ.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560 (วศ.)
15 สิงหาคม 2560 (วศ.กพส.)
16 สิงหาคม 2560 (วว.สกล)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.10 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและกำรบริหำร
1) อ.ดร.อาพน จรัสจรุงเกียรติ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
31 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสูต
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.วลัยลักษณ์ คงเขียว
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.12 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.อาพน จรัสจรุงเกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกลุ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พรปวีณ์ เกิดพงศ์ธวัช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.13 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรหลัก

ประธาน

2) ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
3) อ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
4) น.ส.ประนอม ศิริมงั คโล
7.11 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
โครงสร้ำงเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้ำง
1) อ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

1) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางสุภาพร สถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.14 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรหลัก
และควำมรู้ (นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ชัยภัฎ วรรธนะสาร
วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา
4) น.ส.พรปวีณ์ เกิดพงศ์ธวัช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย28
เกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560 (วศ.)
15 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.15 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.16 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ๊
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกลุ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อภิรดี เสนะเปรม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.17 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
หลักสูตรหลัก
คอมพิวเตอร์
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกลุ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.18 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.อุเทน สุปตั ติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.19 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.วิบลู ย์ ชื่นแขก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวแตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2) ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิตวิ ัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.20 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับระบบฝังตัว
(นำนำชำติ
1) รศ.ดร.นั
นทวั) น เทอดไทย

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ปนัดดา มาชัยภูมิ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.21 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.วิบลู ย์ ชื่นแขก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวแตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2) ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิตวิ ัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.22 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร หลักสูตรหลัก
1) ผศ.อัญชลี สุพทิ กั ษ์
2) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
3) ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร์

4) น.ส.พัชรียา ธานีวรรณ
7.23 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกลุ
2) ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี
3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.24 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำ หลักสูตรหลัก
หกำร (นำนำชำติ )
1) รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย30
เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560 (วศ.)
15 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.25 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรม
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
30 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประธาน

2) ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

2) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
3) อ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
4) น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา
7.26 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรม (นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี
2) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกลุ
3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
4) น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา
7.27 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกลุ

4) น.ส.พัชร์นนั ธ์ รุ่งเรืองรองเดช
7.28 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (นำนำชำติ )
1) รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
2) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
3) ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร์

4) น.ส.จุฑารัตน์ สว่างศรี
7.29 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
1) ผศ.ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์
2) รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ
3) อ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560 (วศ.)
15 สิงหาคม 2560 (กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.30 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกลุ
2) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
3) ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
4) น.ส.ประนอม ศิริมงั คโล
7.31 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต
1) อ.ดร.เบญญา กสานติกลุ
2) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
3) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
4) น.ส.นริศรา สังฆะขี
7.32 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
เครื่องกลกำรผลิต (นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกลุ
2) รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
3) ผศ.อัญชลี สุพทิ กั ษ์
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
7.33 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกลุ
2) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
3) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์
4) น.ส.นริศรา สังฆะขี
7.34 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
1) ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกลุ
2) รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
3) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์
4) น.ส.ศิวพร ชัยสิทธิ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
28 สิงหำคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.35 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ-ทรัพยำกรน้ำ
1) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
27 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกลุ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.สุภาพร แสนแอ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.37 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายธนพนธ์ ตันไทย
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.38 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.39 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
หลักสูตรหลัก
สิ่งแวดล้อม
1) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.มัยพิราภา ตุ้มทอง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย33
เกษตรศาสตร์

ประธาน

2) รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร
3) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
4) นางสุจิตรา ดวงพัตรา
7.36 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ
1) รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
19 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.40 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1) ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
3) รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
4) น.ส.รัชภร พานิชเฮง
7.41 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
1) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
2) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
3) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
4) น.ส.ศิริรัตน์ เผือกพันธ์
7.42 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
1) ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
2) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
3) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
4) น.ส.สิรินดั ดา บุญเป็ง
7.43 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
1) ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
2) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
3) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
4) น.ส.พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ
7.44 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
1) อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
2) รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกลุ
3) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
4) น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
23 สิงหำคม 2560

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ

34

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
7.45 วิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรบิน
1) อ.ดร.จุมพฎ บริราช

หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
28 สิงหำคม 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ประธาน

2) ผศ.ดร.สมภพ ธรรมโชติ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.พัชร์นนั ธ์ รุ่งเรืองรองเดช

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

หลักสูตรหลัก

22 สิงหำคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

2) อ.ชาญเวช ศีลพิพฒ
ั น์
3) ผศ.ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
4) น.ส.ปนัดดา มาชัยภูมิ
7.46 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ
1) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

7.47 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภัย
1) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
2) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
3) รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
4) น.ส.วรัทยา พุ่มพวง
7.48 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
ผลิตทำงอุตสำหกรรม
1) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
2) อ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ
3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
4) น.ส.ภาวิณี อัมพันธ์
7.49 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
1) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
3) ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกลุ
4) นางอรไท ธุษาวัน

สังกัด
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กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560

กรรมการ

29 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

8 คณะศึกษำศำสตร์
8.1 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์
1) ผศ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
2) อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา
3) พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
4) นายณรงค์ศกั ดิ์ หวังรัตนปราณี
8.2 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์
1) รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
2) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
3) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
4) น.ส.ธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา
8.3 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตรศึกษำ
1) ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์
2) ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
3) อ.ดร.พิกลุ เอกวรางกูร
4) น.ส.ธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา
8.4 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจและคอมพิวเตอร์
ศึกษำ
1) ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพง
2) พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
3) อ.ดร.พิกลุ เอกวรางกูร
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
8.5 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
1) รศ.ดร.วินยั พูลศรี
2) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
3) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
4) นางชลธิชา ก่อเกิด

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

16 สิงหำคม 2560
ประธาน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
8.6 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำ
1) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
2) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
3) ผศ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
4) นางชลธิชา ก่อเกิด
8.7 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
1) รศ.ดร.วินยั พูลศรี
2) ผศ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
3) ผศ.ดร.สุนนั ทา ศรีศริ ิ
4) นางชลธิชา ก่อเกิด
8.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ
และสุขศึกษำ
1) อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา
2) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
3) ผศ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
4) น.ส.สุกญ
ั ญา บุญเกิน
8.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนันทนำกำร
1) อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา
2) ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
3) ผศ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
4) นางชลธิชา ก่อเกิด
8.10 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ
1) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
2) รศ.ดร.จิตตินนั ท์ บุญสถิรกุล
3) ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
4) น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
8.11 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำ
และกำรแนะแนว
1) อ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร
2) อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

สังกัด
หลักสูตรหลัก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สานักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.12 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.13 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปฐมวัยศึกษำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายณรงค์ศกั ดิ์ หวังรัตนปราณี
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.14 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายณรงค์ศกั ดิ์ หวังรัตนปราณี
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.15 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจยั และ
หลักสูตรหลัก
ประเมินทำงกำรศึกษำ
1) รศ.ดร.จินตนา ธนวิบลู ย์ชัย
สานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
สังกัด
8.16 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.พินดา วราสุนนั ท์
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.17 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ หลักสูตรหลัก
1) รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.18 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและ
หลักสูตรหลัก
สื่อสำรกำรศึกษำ
1) รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4) น.ส.ธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา
8.19 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
2) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก
3) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
8.20 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนอำชีวศึกษำ
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
2) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก
3) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย

ตำแหน่ง
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
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23 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
8.21 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำนอกระบบ
เพื่อพัฒนำสังคม
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
2) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก

สังกัด
หลักสูตรหลัก

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.22 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตรศึกษำ หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.23 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำนอกระบบเพื่อ หลักสูตรหลัก
พัฒนำสังคม
1) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.24 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพและ หลักสูตรหลัก
สุขศึกษำ
1) รศ.ดร.จิตตินนั ท์ บุญสถิรกุล
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางชลธิชา ก่อเกิด
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.25 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.พราม อินพรม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

3) ผศ.ดร.สุนนั ทา ศรีศริ ิ

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

4) นางชลธิชา ก่อเกิด

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
8.26 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
1) ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
2) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
3) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
8.27 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
1) อ.ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.28 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายณรงค์ศกั ดิ์ หวังรัตนปราณี
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.29 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจยั และ
หลักสูตรหลัก
ประเมินทำงกำรศึกษำ
1) รศ.ดร.จินตนา ธนวิบลู ย์ชัย
สานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.30 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนคณิตศำสตร์ หลักสูตรหลัก
1) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.พินดา วราสุนนั ท์
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พัทธนันท์ แม้นเมฆ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
8.31 ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวศึกษำ เปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรเป็น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
1) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
2) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
3) ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
4) นายณรงค์ศกั ดิ์ หวังรัตนปราณี
8.32 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำร
กำรศึกษำ
1) รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
3) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
4) น.ส.ธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
21 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประธาน

สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

9 คณะเศรษฐศำสตร์
9.1 เศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
1) ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

15 สิงหำคม 2560 (ศศ.)
16 สิงหาคม 2560 (ศศ.ศรช.)
ประธาน

2) ผศ.ดร.อุไร เงินงอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กรรมการ

3) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

21 สิงหำคม 2560
ประธาน

4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล
9.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร
1) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
2) ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม
3) อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์
4) น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม
9.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
2) อ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
3) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
4) น.ส.วราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
9.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
1) อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
3) อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์
4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล
9.5 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำร
ประกอบกำร (นำนำชำติ )
1) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

หลักสูตรหลัก

ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.6 เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กันทิมา จันทร์อาไพ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.7 เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
2) ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
3) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
4) น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560 (ศศ.)
18 สิงหาคม 2560 (ศศ.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
9.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกร
1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
3) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
4) นายภคพงศ์ พวงศรี
9.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร
และทรัพยำกร
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
2) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
3) ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม
4) น.ส.กันทิมา จันทร์อาไพ
9.10 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
2) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
3) ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม
4) น.ส.กันทิมา จันทร์อาไพ
9.11 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์
1) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
2) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
3) ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม
4) น.ส.อุทยั วรรณ มูลพันธุ์
9.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
1) รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน
2) รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กรรมการ

มหาวิทยาลัยสุรนารี

กรรมการ

3) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.13 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตรและ หลักสูตรหลัก
ทรัพยำกร (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

3) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.กันทิมา จันทร์อาไพ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

10 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
10.1 ภูมสิ ถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต
1) ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมสิ ถาน

23 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) ผศ.ดรุณี มงคลสวัสดิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

4) น.ส.มโนรมย์ ตุ้นสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

3) ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.อุรา ศรีทองคง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

23 สิงหำคม 2560

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

2) อ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์
3) ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ขุนทอง
4) น.ส.สุวัจนา สวัสดิ์วงศ์
10.2 สถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต
1) ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร

10.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
2) ผศ.ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
3) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
4) น.ส.คณิสร รักถาวร
10.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้ำง
1) อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
2) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

10.5 สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรม
อำคำร
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
2) ผศ.ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
3) ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
4) น.ส.คณิสร รักถาวร
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

11 คณะสัตวแพทยศำสตร์
11.1 สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต
1) อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
2) อ.ดร.สมัคร สุจริต
3) รศ.อดิศร ยะวงศา

หลักสูตรหลัก
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินกิ สัตว์ใหญ่และสัตว์ปา่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.จันทรพร อินชู
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปรสิตวิทยำทำงสัตว หลักสูตรหลัก
แพทย์
1) ผศ.ดร.วุฒินนั ท์ รักษาจิตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.จันทิมา พฤษากร
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ศุภนันท์ บุญชอบ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำทำงสัตว หลักสูตรหลัก
แพทย์
1) ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา รัตนทับทิมทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.อดิศร ยะวงศา
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินกิ สัตว์ใหญ่และสัตว์ปา่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางประทุม แสนแก้ว
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประธาน

4) นางบุษบง ศรีพพิ ฒ
ั น์
11.2 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์
ทำงสัตวแพทย์ (เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ
วิทยาศาสตร์กายวิภาค)
1) ผศ.ดร.วุฒินนั ท์ รักษาจิตร์
2) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
3) อ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ
4) นางอาริยา ยอดหล้า
11.3 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำทำงกำร
สัตวแพทย์
1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
11.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชและพิษวิทยำ
ทำงกำรสัตวแพทย์
1) ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม
2) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ๊
3) ผศ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
4) นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค
11.7 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
ทำงสัตวแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.วุฒินนั ท์ รักษาจิตร์
2) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
15 สิงหำคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รวิพร เคลือคล้าย
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.8 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพทำง หลักสูตรหลัก
สัตวแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.วุฒินนั ท์ รักษาจิตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รวิพร เคลือคล้าย
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ หลักสูตรหลัก
สัตว์และชีวเวชศำสตร์
1) อ.ดร.สมัคร สุจริต
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นิชานันท์ เกโส
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.10 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพสัตว์ หลักสูตรหลัก
และชีวเวชศำสตร์
1) อ.ดร.สมัคร สุจริต
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นิชานันท์ เกโส
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
สังกัด
11.11 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคลินิกศึกษำทำงสัตว หลักสูตรหลัก
แพทย์ (กำแพงแสน)
1) อ.ดร.สมัคร สุจริต
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.อดิศร ยะวงศา
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินกิ สัตว์ใหญ่และสัตว์ปา่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นภัสสร สุขเกษม
งานธุรการกาแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคลินิกศึกษำทำงสัตว
หลักสูตรหลัก
แพทย์ (กำแพงแสน)
1) อ.ดร.สมัคร สุจริต
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.อดิศร ยะวงศา
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินกิ สัตว์ใหญ่และสัตว์ปา่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.นภัสสร สุขเกษม
งานธุรการกาแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบำดวิทยำทำง
หลักสูตรหลัก
สัตวแพทย์ (กำแพงแสน)
1) ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา รัตนทับทิมทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.จินตนา สระทองขาว
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

12 คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์
12.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์
1) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
2) รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษชั
3) รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
4) น.ส.รุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
12.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลสัตว์
1) รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
2) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
3) ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
4) น.ส.รุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
12.3 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสขุ ภำพ
สัตว์ ราพร อนันตะเศรษฐกูล
1) ผศ.ดร.ธี
2) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
3) รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
4) น.ส.รุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
12.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสขุ ภำพสัตว์
1) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
2) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
3) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
4) น.ส.รุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 สิงหำคม 2560
ประธาน

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29 สิงหำคม 2560
ประธาน

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 สิงหำคม 2560
ประธาน
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กรรมการ

เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

13 คณะสังคมศำสตร์
13.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ
1) ผศ.สุวิไล เรียงวัฒนสุข
2) รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
3) รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น
4) นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
13.2 นิติศำสตรบัณฑิต
1) อ.พิมล จงวรนนท์
2) ผศ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา
3) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
4) อ.เปรมฤดี เพ็ชรกูล
5) นางพรธิดา เจนการศึก
13.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมศิ ำสตร์
1) อ.อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์
2) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
3) ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
4) น.ส.จิตต์ดาภา อาจมุณี
13.4 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์
1) ผศ.ภาคม บารุงสุข
2) อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
3) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
4) น.ส.จารีพร ดอกพิกลุ
13.5 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์
1) อ.ดร.ภิศกั ดิ์ กัลยาณมิตร
2) อ.ดร.รัก ชุณกาญจน์
3) อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กจิ รุ่งเรือง
4) น.ส.ธานี สุวรรณไตรย์

หลักสูตรหลัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชานิตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560 (สค.)
17 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
31 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560 (สค.)
23 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
13.6 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

สังกัด
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ตำแหน่ง
23 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธาน

2) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

3) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

4) น.ส.พิมพรรณ ทิพยภิบาล

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สานักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25 สิงหำคม 2560
ประธาน

สานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

28 สิงหำคม 2560

วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก

ประธาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

2) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
3) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
4) น.ส.โสภิญญา คงเพียรธรรม
13.7 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษำ
1) ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์

13.8 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
1) อ.ดร.ภิศกั ดิ์ กัลยาณมิตร
2) อ.ดร.รัก ชุณกาญจน์
3) อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กจิ รุ่งเรือง
4) น.ส.ธานี สุวรรณไตรย์
13.9 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำชุมชน
1) ผศ.ดร.โพธิพนั ธ์ พานิช
2) อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
3) ผศ.ดร.ฐิตวิ ัสส์ สุขป้อม
4) น.ส.จุฑามาศ ปั้นลาย
5) นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน
13.10 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ
อุตสำหกรรมและองค์กำร
1) ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์
2) รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
3) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
4) น.ส.จุฑามาศ ปั้นลาย
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
13.11 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำประยุกต์
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
3) อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
4) น.ส.โสภิญญา คงเพียรธรรม
13.12 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้ง าลอง โพธิ์บญ
1) รศ.ดร.จ
ุ
2) อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
3) ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
4) น.ส.สาวิณี ภู่ภูสิทธิ์
13.13 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรและ
พัฒนำสังคม
1) รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
2) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
3) ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
4) น.ส.รองใจ กาเหนิดผล
13.14 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

สานักงานทดสอบทางวารสารและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการสหวิทยาการ สาขาการจัดการความขัดแย้ง คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการสหวิทยาการ สาขาพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2) รศ.ดร.จิตตินนั ท์ บุญสถิรกุล

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.ธานี สุวรรณไตรย์

กรรมการ

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1) ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

3) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี

ตำแหน่ง
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
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เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560 (สค.)
22 สิงหาคม 2560 (สุพรรณ)
23 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

14 คณะอุตสำหกรรมเกษตร

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

14.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ
1) ผศ.ดร.พจนา สีมนั ตร

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

18 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ผุสดี แซ่ลิ่ม
3) อ.ดร.กนิฐพร วังใน
4) นางดวงสมร นามกระโทก
14.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
2) อ.ดร.พิกลุ เอกวรางกูร
3) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
4) นางศศิธร พลโยธา
14.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมเกษตร
1) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
2) ผศ.ดร.พจนา สีมนั ตร
3) อ.ดร.ศิรินติ ย์ ธารธาดา
4) นางกัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร
14.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร
1) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
2) อ.ผุสดี แซ่ลิ่ม
3) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
14.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
1) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก
2) อ.ดร.ศิรินนั ท์ แก่นทอง
3) รศ.ดร.สินนี าถ เลิศไพรวัน
4) น.ส.กฤติกา สาโร
14.6 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ
1) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
2) ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต
3) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
4) น.ส.กฤติกา สาโร
14.7 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
2) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
3) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
4) นางศศิธร พลโยธา
14.8 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
(หลักสูตรนำนำชำติ )
1) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ๊
2) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์
4) นางศศิธร พลโยธา
14.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
2) อ.ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
3) อ.ดร.สุมลั ลิกา โมรากุล
4) น.ส.กฤติกา สาโร

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
16 สิงหำคม 2560

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
14.10 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
1) อ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย
2) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
3) ผศ.ดร.วุฒินนั ท์ รักษาจิตร์
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
14.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
(นำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
2) อ.ดร.สุมลั ลิกา โมรากุล
3) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
14.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเกษตร
1) รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
2) ผศ.ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
3) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
4) นางดวงสมร นามกระโทก
14.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร
1) รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางดวงสมร นามกระโทก
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.14 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.รุจิรา ตาวิยะ
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
14.15 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
2) รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
3) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
4) นางดวงสมร นามกระโทก
14.16 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
(นำนำชำติ )
1) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ๊
2) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์
4) นางศศิธร พลโยธา
14.17 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมและกำรจัดกำรสินค้ำสิ่งทอ
1) อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ เตชะเกรียงไกร
2) ดร.ศิรินนั ท์ แก่นทอง
3) รศ.ดร.สินนี าถ เลิศไพรวัน
4) น.ส.กฤติกา สาโร
14.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
2) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
3) ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต
4) นางกัญรินทร์ หงษ์ไทยธนพร
14.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
อำหำร
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
3) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย56
เกษตรศาสตร์

ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
14.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
อำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.วุฒินนั ท์ รักษาจิตร์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
22 สิงหำคม 2560

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ดร.สุมลั ลิกา โมรากุล

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร
หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.22 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรหลัก
อุตสำหกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทิ กั ษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพพิ ฒ
ั นกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.สุมลั ลิกา โมรากุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.23 ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีของน้ำตำล หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.กุลนาถ ทองขาว
4) นางศศิธร พลโยธา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

15 คณะสิ่งแวดล้อม
15.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
3) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
15.2 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

หลักสูตรหลัก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
3) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
15.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.สมนิมติ ร พุกงาม
3) รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

3) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา

4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

22 สิงหำคม 2560 (สวล.)
23 สิงหำคม 2560 (วท.ศรช.)
ประธาน

สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ
เลขานุการ
10 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เลขานุการ

เลขานุการ
9 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

16 คณะเกษตร กำแพงแสน
16.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์) มี 6 สำขำวิชำ
1. สำขำวิชำโรคพืช
2. สำขำวิชำกีฏวิทยำ
3. สำขำวิชำปฐพีวิทยำ
4. สำขำวิชำพืชไร่นำ
5. สำขำวิชำพืชสวน
6. สำขำวิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
2) อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา
3) อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

4) นางสุปราณี สระทองฮ่วม
16.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเครื่องจักรกลและเมคคำ
ทรอนิกส์เกษตร
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
2) รศ.ดร.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

3) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
4) นางรัชฎา ชั้นเจริญศรี
16.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพทำง
กำรเกษตร
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
2) อ.ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย
4) นางสุปราณี สระทองฮ่วม
16.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
1) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
2) อ.ดร.จาเนียร ชมภู
3) อ.ดร.ณภัทร กาธรสิริวิมล
4) นางสุมาลี มุกดา

หลักสูตรหลัก

28 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ

ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
25 สิงหาคม 2560 (ทอ.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
16.5 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรปรับปรุงพันธุ์พืช
1) อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
2) ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดารงกิตติกลุ
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย
4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
16.6 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

ตำแหน่ง
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหาคม 2560 (กษ.)
31 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน

2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) อ.ดร.ดวงทิพย์ กันฐา

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

เลขานุการ

16.7 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
3) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ
4) น.ส.สารภี ตั้งเจริญ
16.8 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชสวน
1) อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

25 สิงหาคม 2560 (กษ.)
23 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหาคม 2560 (กษ.)
31 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน

2) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมไิ ชย์

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.พีรมนต์ แก้วมาคูณ

สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

16.9 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำรสัตว์
1) อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ เตชะเกรียงไกร
2) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
4) นางสุมาลี มุกดา
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กรรมการ

31 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
16.10 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ

สังกัด
หลักสูตรยืม
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางมัทนี เพิ่มผล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.11 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจยั และพัฒนำกำรเกษตร หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ณภัทร กาธรสิริวิมล
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.12 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิจยั และพัฒนำกำร
หลักสูตรหลัก
เกษตร (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ณภัทร กาธรสิริวิมล
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
16.13 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรฟำร์ม
สมัยใหม่
1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์

4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์

กรรมการ
เลขานุการ
19 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางรัชฎา ชั้นเจริญศรี
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.14 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปรับปรุงพันธุ์พืช หลักสูตรหลัก
1) อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย

กรรมการ

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

2) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

2) ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดารงกิตติกลุ

ตำแหน่ง
22 สิงหาคม 2560 (กษ.)
25 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
16.15 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปรับปรุงพันธุ์
และกำรผลิตสัตว์
1) ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
2) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส
3) อ.ดร.จาเนียร ชมภู
4) นางสุมาลี มุกดา
16.16 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกีฏวิทยำ
1) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
3) ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
4) อ.ดร.ดวงทิพย์ กันฐา
16.17 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำควำมปลอดภัยของ
อำหำรในผลิตผลจำกสัตว์
1) ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
2) ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
3) ผศ.ดร.พจนา สีมนั ตร
4) น.ส.เสาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาด
16.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชไร่
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2) ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสุวรรณ
3) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ
4) น.ส.สารภี ตั้งเจริญ
16.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำรสัตว์
1) อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ เตชะเกรียงไกร
2) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
4) นางสุมาลี มุกดา

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
30 สิงหำคม 2560

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัย62
เกษตรศาสตร์

กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหาคม 2560 (กษ.)
18 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
23 สิงหาคม 2560 (กษ.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
16.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคพืช
1) ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
2) อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิม่ สบาย
4) นางมัทนี เพิ่มผล
16.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจยั และพัฒนำกำร
เกษตร
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
2) อ.ดร.ณภัทร กาธรสิริวิมล
3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
16.22 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจยั และพัฒนำกำร
เกษตร (หลักสูตรนำนำชำติ )
1) ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
2) อ.ดร.ณภัทร กาธรสิริวิมล

สังกัด
หลักสูตรยืม
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
21 สิงหาคม 2560 (กษ.)
24 สิงหำคม 2560 (กษ.กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

2) อ.ดร.กรกช ชั้นจิรกุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

3) อ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
4) นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
16.23 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืชสวน
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์

4) นางสุปราณี สระทองฮ่วม
16.24 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำรักขำพืช
1) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
2) ผศ.ดร.พจนา สีมนั ตร
3) ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย
4) นางมัทนี เพิ่มผล
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กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน

เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
16.25 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรทำงดิน
1) อ.ดร.รุ่งโรจน์ พิทกั ษ์ดา่ นธรรม
2) ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม
3) อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

4) น.ส.บังอร อุบล

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
22 สิงหำคม 2560

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
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กรรมการ

เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

17 คณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน
17.1 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร
1) รศ.ดร.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ

หลักสูตรหลัก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อรุณรัตน์ บุญปองหา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.2 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3) ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4) น.ส.อรุณรัตน์ บุญปองหา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.3 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3) ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4) น.ส.อรุณรัตน์ บุญปองหา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.4 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำหลักสูตรหลัก
ชลประทำน
1) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทกั ษ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ลักษณา ทรัพย์เย็น
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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23 สิงหำคม 2560
ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
10 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
11 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
17.5 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
ชลประทำน
1) อ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
2) ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์
3) สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ
4) น.ส.ลักษณา ทรัพย์เย็น

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

17.7 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมกำรอำหำร
1) ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
2) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน
3) ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ
4) น.ส.วันวิสาข์ ใจตรง

17.8 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำร
อำหำร
1) ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
2) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

3) อ.ดร.เบญญา กสานติกลุ
4) น.ส.วันวิสาข์ ใจตรง

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
15 สิงหำคม 2560

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

หลักสูตรหลัก

17 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

16 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
17.9 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำร
อำหำร
1) ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
2) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย

3) อ.ดร.เบญญา กสานติกลุ
4) น.ส.วันวิสาข์ ใจตรง

17.10 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

1) อ.ดร.ธเนศ อักษร
2) รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
3) ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสูต
4) นางสุพชิ ฌาย์ ธรรมลังกา
17.11 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

1) อ.ดร.อาพน จรัสจรุงเกียรติ
2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
4) น.ส.ฐิราภร สมรรถนาวิน
17.12 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
1) ผศ.ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์
2) รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ
3) อ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก
4) น.ส.วสุนสิ า จ้อยร่อย

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
18 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

หลักสูตรยืม

21 สิงหาคม 2560 (วศ.)
20 สิงหำคม 2560 (วศ.กพส.)
22 สิงหาคม 2560 (วศ.ศรช.)
ประธาน

วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
21 สิงหาคม 2560 (วศ.)
15 สิงหาคม 2560 (วศ.กพส.)
16 สิงหำคม 2560 (วว.สกล)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560 (วศ.)
15 สิงหำคม 2560 (กพส.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
17.13 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน
1) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
2) ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
3) อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กลุ

4) นางสมบูรณ์ พรมชาติ

17.14 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
1) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
2) อ.ดร.จาเนียร ชมภู
3) อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง

4) น.ส.จุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
29 สิงหำคม 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

21 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาแพงแสน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17.15 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร- หลักสูตรหลัก
22 สิงหำคม 2560
โลจิสติกส์
1) อ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.เชฎฐา ชานาญหล่อ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.ภัคจิรา สุขเกตุ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

18 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
18.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ (4 ปี)
1) อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศ

หลักสูตรหลัก

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.พินดา วราสุนนั ท์
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กฤษณีย์ โหมดทอง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18.2 ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเรียนรู้ (5 ปี) หลักสูตรหลัก
หลักสูตรเก่ำ
1) ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิ
ยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กมลธนัสร์ สามสีเนียม
คณะศึทกยาลั
ษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
18.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์และชุมชน
1) อ.ดร.บุษบา ทองอุปการ
2) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา
3) อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
4) น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง

16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

มหาวิ
หลักสูทตยาลั
รหลัยกเกษตรศาสตร์

18 สิงหำคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิ
ยเกษตรศาสตร์
คณะศึทกยาลั
ษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

กรรมการ

มหาวิ
หลักสูทตยาลั
รยืมยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กมลธนัสร์ สามสีเนียม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18.5 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกร หลักสูตรหลัก
มนุษย์และชุมชน
1) อ.ดร.บุษบา ทองอุปการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
2) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิ
ยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง
คณะศึทกยาลั
ษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
18.4 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ
1) ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
2) ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

19 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
19.1 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร

1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม
2) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์

17 สิงหาคม 2560 (บธ.)
14 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
15 สิงหาคม 2560 (วจก.)
16 สิงหาคม 2560 (ศว.)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรยืม

18 สิงหาคม 2560 (วจก.)
19 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
20 สิงหาคม 2560 (ศว.)
17 สิงหาคม 2560 (สุพรรณ)
ประธาน
กรรมการ

19.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว

1) ผศ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

หลักสูตรยืม

3) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรยืม
15 สิงหาคม 2560 (บธ.)
24 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
26 สิงหาคม 2560 (วจก.)
25 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรยืม
1 กันยำยน 2560 (ศวท.)
31 สิงหาคม 2560 (วจก.)
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธาน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรรมการ
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ

4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรยืม

3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สารพัด
4) นายวิทวัส เพชรกาฬ
19.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด

1) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
2) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
3) อ.ดร.จุมพฎ บริราช
4) น.ส.วิลาวัลย์ เปลี่ยนขา
19.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร
1) อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ
2) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์

19.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

1) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

26 สิงหาคม 2560 (วท.)
27 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
28 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
ประธาน

2) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.มณีกานต์ ชินวรรังสี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนนุ่ม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
19.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1) รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
16 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
17 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
18 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน

3) อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิตปิ ระยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

4) น.ส.พรพรรณ เล้าสมบูรณ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง

19.7 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

1) อ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย
2) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน
3) ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม
4) น.ส.รัตนาวดี สาวสวรรค์
19.8 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อานาจอนันต์
3) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส
4) นางนุสรา โกมุทมาศ
19.9 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิ ส์

1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
3) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
4) น.ส.จันทรี เขียนวงศ์

หลักสูตรหลัก

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ
กรรมการ
25 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
26 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
27 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหาคม 2560 (วท.)
21 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 สิงหาคม 2560 (วท.)
19 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
27 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
19.10 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

1) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
2) ผศ.ดร.อาไพ ทองธีรภาพ
3) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
4) นายทศพร พันธุ์ดี
19.11 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
2) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
3) ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ
4) น.ส.จิราภรณ์ วงศ์จู
19.12 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว
1) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
2) ผศ.วัฒนา อนันตผล
3) ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
4) น.ส.ยศวดี ธีระเจริญทรัพย์
19.13 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำตะวันออก (เฉพำะ
กลุ่มภำษำจีนธุรกิจ)
1) ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล

สังกัด
หลักสูตรยืม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

ตำแหน่ง
15 สิงหาคม 2560 (วท.)
16 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
19 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
20 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหาคม 2560 (มน.)
21 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหาคม 2560 (มน.)
23 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
ประธาน

3) อ.ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4) น.ส.จิตต์ลดา สิงหรา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรยืม

16 สิงหาคม 2560 (มน.)
17 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
18 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน

2) รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล

19.14 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

1) ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
2) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
3) อ.รภัส ศิลป์ศรีกลุ
4) น.ส.สุพตั รา สุขแสวง

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
19.15 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อ
อุตสำหกรรมบริกำร
1) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
ภาควิชาครุศกึ ษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ศตกมล ตันธนกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.16 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.กรภัทร พึ่งฤทธิ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19.17 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
หลักสูตรยืม
1) รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์
2) ผศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
3) อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
4) น.ส.คชาพร ปัญญานะ
19.18 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
2) รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศษิ ฎ์
3) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
4) อ.ดร.รัชนี มิ่งมา

19.19 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์
1) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
2) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์
3) อ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก
4) นายธีรยุทธ มณีเรืองฤทธิ์

ตำแหน่ง
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหาคม 2560 (วท.)
23 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
ประธาน

ภาควิชาเคมีคลินคิ คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560 (วท.)
18 สิงหำคม 2560 (ศวท.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
19.20 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช
1) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน
2) อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส
3) อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม
4) น.ส.วิไลวัลย์ นุชทองม่วง
19.21 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีว
ผลิตภัณฑ์
1) ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม

สังกัด
หลักสูตรหลัก
สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.เกริก วงศ์สอนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.เกษศิรินทร์ เอกสินทิ ธุ์กลุ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) อ.ดร.ภัทราวรรณ คาบุญเรือง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
3) ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์
4) น.ส.กรภัทร พึ่งฤทธิ์
19.22 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560

เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

20 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
20.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
และกำรออกกำลังกำย
1) ผศ.ดร.พราม อินพรม

หลักสูตรหลัก

23 สิงหำคม 2560

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน

3) อ.ดร.ทิฆมั พร พันลึกเดช

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอดุ ม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

17 สิงหำคม 2560

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

หลักสูตรหลัก

24 สิงหำคม 2560

2) ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
3) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอดุ ม
20.2 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำ
1) ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม
2) รศ.ดร.สบสันติ์ มหานิยม

20.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
1) ผศ.ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า
2) อ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก
3) ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม
4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอดุ ม
20.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกีฬำ
1) ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3) อ.ดร.ทิฆมั พร พันลึกเดช

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอดุ ม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) รศ.ดร.สบสันติ์ มหานิยม

20.5 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.พราม อินพรม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

กรรมการ

3) อ.ดร.เบญญา กสานติกลุ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอดุ ม
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เลขานุการ
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ลำดับ
รำยนำม
20.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแอธเลติกเทรนนิง
และวิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหว
1) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
2) รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
3) อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
4) น.ส.อัญชิษฐา ภูอดุ ม

สังกัด
หลักสูตรหลัก
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

21 คณะวิทยำกำรจัดกำร
21.1 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินและกำรลงทุน
1) อ.ดร.นรารัก บุญญานาม

หลักสูตรหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) อ.ดร.จุมพฎ บริราช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ชลธิชา รุ่งศรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) นายชลรัฐ สาระจรัส

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรยืม

21.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร

1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

17 สิงหาคม 2560 (บธ.)
14 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
15 สิงหำคม 2560 (วจก.)
16 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน

2) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

18 สิงหำคม 2560 (วจก.)
19 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
20 สิงหาคม 2560 (ศว.)
17 สิงหาคม 2560 (สุพรรณ)
ประธาน

21.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว

1) ผศ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สารพัด

ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) นายชลรัฐ สาระจรัส

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) อ.รัชรินทร์ กุลชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สารพัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรยืม

15 สิงหาคม 2560 (บธ.)
24 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
26 สิงหำคม 2560 (วจก.)
25 สิงหาคม 2560 (ศว.)
ประธาน

21.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
1) ดร.พัชรา ศรีพระบุ

21.5 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด

1) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

กรรมการ

2) อ.ดร.จุมพฎ บริราช

ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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กรรมการ
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ลำดับ
รำยนำม
21.6 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
31 สิงหาคม 2560 (วจก.)
1 กันยายน 2560 (ศวท.)
ประธาน

1) อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

2) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์

กรรมการ

3) ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกลุ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) อ.ชลธิชา รุ่งศรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก

29 สิงหำคม 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) นายชลรัฐ สาระจรัส

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

21.7 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
1) อ.ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด

4) นายชลรัฐ สาระจรัส
21.8 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรและ
พัฒนำอุตสำหกรรม
1) ผศ.ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
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กรรมการ

เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

22 คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ
22.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี

หลักสูตรยืม

1) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์
2) ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
3) ผศ.ดร.มณีกานต์ ชินวรรังสี
4) น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนนุ่ม
22.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

1) อ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย
2) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน
3) ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม
4) น.ส.รัตนาวดี สาวสวรรค์
22.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิ ส์

1) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2) ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

26 สิงหาคม 2560 (วท.)
27 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
28 สิงหำคม 2560 (วท.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
26 สิงหำคม 2560 (วท.ศรช.)
27 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
26 สิงหาคม 2560 (วท.)
19 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
27 สิงหำคม 2560 (วท.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ

3) อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรยืม
22 สิงหาคม 2560 (สวล.)
23 สิงหำคม 2560 (วท.ศรช.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
เลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
16 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
17 สิงหำคม 2560 (วท.ศรช.)
18 สิงหาคม 2560 (วว.)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิตปิ ระยุกต์
ประธาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กรรมการ

4) น.ส.จันทร์จิฬา ชินโท

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) อ.ดร.เสรี พงศ์พนั ธุ์ภาณี
4) น.ส.จันทรี เขียนวงศ์
22.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
2) ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
3) อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา
4) น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
22.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1) รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
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เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
22.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

1) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
2) ผศ.ดร.อาไพ ทองธีรภาพ
3) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
4) นายทศพร พันธุ์ดี

สังกัด
หลักสูตรยืม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
15 สิงหาคม 2560 (วท.)
16 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
19 สิงหำคม 2560 (วท.ศรช.)
20 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

23 คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ
23.1 เศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

หลักสูตรยืม

1) ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
2) ผศ.ดร.อุไร เงินงอก
3) รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

15 สิงหาคม 2560 (ศศ.)
16 สิงหำคม 2560 (ศศ.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

1) อ.ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เลขานุการ
17 สิงหาคม 2560 (ศศ.)
18 สิงหำคม 2560 (ศศ.ศรช.)
ประธาน

2) ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กรรมการ

3) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23.2 เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ หลักสูตรยืม
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

24 คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ
24.1 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
และกำรออกแบบ
1) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว

หลักสูตรหลัก

24 สิงหำคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ผศ.ดร.ฐิตกิ ร พัตนพิบลู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ผศ.ดร.เชฎฐา ชานาญหล่อ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขานุการ

4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
24.2 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

1) อ.ดร.ธเนศ อักษร
2) รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
3) ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสูต
4) น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
24.3 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์
1) อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
2) อ.ปุณณะ ยศปัญญา
3) อ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดา

หลักสูตรยืม

วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

กรรมการ

21 สิงหาคม 2560 (วศ.)
20 สิงหาคม 2560 (วศ.กพส.)
22 สิงหำคม 2560 (วศ.ศรช.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหำคม 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.จารุวรรณ สุระเสียง

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

21 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
24.4 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศศำสตร์
1) อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

24.5 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำ
หกำรและระบบ
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
2) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ
4) นางวิมล ใจใส
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กรรมการ
กรรมการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
24.6 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกลและกำรออกแบบ
1) ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว

หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
25 สิงหำคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน

2) ผศ.ดร.ฐิตกิ ร พัตนพิบลู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) ผศ.ดร.เชฎฐา ชานาญหล่อ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

หลักสูตรหลัก

15 สิงหำคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรหลัก

16 สิงหำคม 2560 (วศ.ศรช.)
17 สิงหาคม 2560 (วว.)
ประธาน

4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์
24.7 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์
1) อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
2) ผศ.ดร.ฐิตกิ ร พัตนพิบลู
3) อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรี
4) น.ส.สุกญ
ั ญา สีเขียว
24.8 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
และระบบกำรผลิต
1) อ.ปุณณะ ยศปัญญา
2) อ.ดร.อุเทน สุปตั ติ

24.9 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
2) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ
4) นางวิมล ใจใส
24.10 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมควำม
ปลอดภัยและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
2) อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
3) รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์
4) น.ส.ยุพนิ รักเกียรติ์

สังกัด

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธาน
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30 สิงหำคม 2560

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

25 คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ
25.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรขนส่งทำงทะเล
1) อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
2) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
3) อ.ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
4) น.ส.สุดารัตน์ รงค์ทอง
25.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเดินเรือ
1) อ.ยุวัน กมลเวชช
2) อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
3) อ.ดร.สุวพร เหลืองขมิ้น
4) น.ส.สุดารัตน์ รงค์ทอง

คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 สิงหำคม 2560
ประธาน

คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ
ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า

28 สิงหำคม 2560
ประธาน

ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

25.3 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมต่อเรือและ คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ
เครื่องกลเรือ
1) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.สุดารัตน์ รงค์ทอง
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการ
เลขานุการ
25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

26 คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์
26.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีประยุกต์

หลักสูตรหลัก

18 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) รศ.ดร.ธณัฏฐ์คณ
ุ มงคลอัศวรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

3) ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร

คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

4) น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

1) ผศ.ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์

26.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

1) อ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย
2) อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน
3) ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม
4) น.ส.รัตนาวดี สาวสวรรค์
26.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1) รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

เลขานุการ
25 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
26 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
27 สิงหำคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
17 สิงหาคม 2560 (วจก.)
18 สิงหำคม 2560 (วว.)
ประธาน

3) อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิตปิ ระยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

4) น.ส.พรพรรณ เล้าสมบูรณ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

2) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง

26.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

1) รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย
2) ผศ.ดร.อาไพ ทองธีรภาพ
3) ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
4) นายทศพร พันธุ์ดี

หลักสูตรยืม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ
15 สิงหาคม 2560 (วท.)
16 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
19 สิงหาคม 2560 (วท.ศรช.)
20 สิงหำคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
26.5 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรยืม
1) ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
2) ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
3) ผศ.ดร.ดุลย์พเิ ชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
4) นางสุภาพร สถิตย์
26.6 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
และกำรผลิต
1) อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

สังกัด

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
24 สิงหาคม 2560 (วศ.)
15 สิงหำคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เกษียณอายุราชการ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

ประธาน

ประธาน

2) ผศ.ดร.สุมนิ ทร เบ้าธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

3) ผศ.ธิตริ ัตน์ แว่นเรืองรอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กรรมการ

4) นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก

เลขานุการ

2) ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม
3) ผศ.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร
4) อ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก
26.7 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
1) อ.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์

26.8 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
18 สิงหำคม 2560

กรรมการ

1) ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศษิ ฐ์พนั ธ์

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16 สืงหำคม 2560 (วว.)
25 สิงหาคม 2560 (วศ.)
ประธาน

2) ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

3) ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการ

4) นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26.9 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร หลักสูตรยืม

เลขานุการ

1) ผศ.อัญชลี สุพทิ กั ษ์

21 สิงหาคม 2560 (วศ.)
15 สิงหำคม 2560 (วว.)
ประธาน

2) ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
3) ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร์

4) น.ส.พัชรียา ธานีวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
26.10 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ

1) อ.ดร.อาพน จรัสจรุงเกียรติ
2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
3) อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย
4) น.ส.ปาริชาติ เชยพิมพ์
26.11 วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
1) รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
2) ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
3) อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุ
4) นางวิมล ใจใส

สังกัด
หลักสูตรยืม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
21 สิงหาคม 2560 (วศ.)
15 สิงหาคม 2560 (วศ.กพส.)
16 สิงหำคม 2560 (วว.สกล)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
16 สิงหาคม 2560 (วศ.ศรช.)
17 สิงหำคม 2560 (วว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

27 คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
27.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
1) ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม

หลักสูตรหลัก
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสุรนารี

29 สิงหำคม 2560
ประธาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.2 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรเกษตร
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2) อ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) รศ.นงนุช อังยุรีกลุ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.3 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรเกษตรและกำร หลักสูตรหลัก
จัดกำรกำรผลิต
1) ผศ.ดร.ปภาวี สุขมณี
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2) อ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4) น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.4 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประมง (เฉพำะสำขำวิชำ หลักสูตรยืม
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
1) อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.ปฐมาพร อานาจอนันต์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นายภูมสิ ิษฐ์ ชูไกรพินจิ
สานักงานเลขานุการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.5 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
หลักสูตรยืม

เลขานุการ

2) ผศ.ดร.ฐิตริ ัตน์ แว่นเรืองรอง
3) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ๊
4) น.ส.พัชริน อุทยั สา

1) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
2) อ.ดร.จาเนียร ชมภู
3) อ.ดร.ณภัทร กาธรสิริวิมล
4) นางสุมาลี มุกดา

ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการ

25 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560 (ทอ.)
24 สิงหำคม 2560 (ปม.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหาคม 2560 (กษ.กพส.)
25 สิงหำคม 2560 (ทอ.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
27.6 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรปลอดภัยและ
โภชนำกำร
1) ผศ.ดร.ฐิตริ ัตน์ แว่นเรืองรอง

สังกัด
หลักสูตรหลัก

ตำแหน่ง
31 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) ผศ.ดร.ชาติหญิง กสิบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยนครพนม

3) รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4) น.ส.พัชริน อุทยั สา

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.7 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรเกษตร
หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2) อ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) รศ.นงนุช อังยุรีกลุ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27.8 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสุรนารี

กรรมการ
เลขานุการ
24 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
28 สิงหำคม 2560
ประธาน

2) รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ๊

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

3) อ.ดร.ชุลีพร ชานาญค้า

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

4) น.ส.สุดาทิพย์ แสนสุภา
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เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

28 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
28.1 นิติศำสตรบัณฑิต
1) อ.พิมล จงวรนนท์
2) ผศ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา
3) ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน
4) อ.เปรมฤดี เพ็ชรกูล
5) นางพรธิดา เจนการศึก
28.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน
1) ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
2) ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์
3) อ.ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล
4) นางปราณี สีผ่องใส
28.3 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร

หลักสูตรยืม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชานิตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

16 สิงหาคม 2560 (สค.)
17 สิงหำคม 2560 (ศว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560 (ศว.)
18 สิงหาคม 2560 (บธ.)
ประธาน
กรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ

1) อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม
2) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
3) ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์

17 สิงหาคม 2560 (บธ.)
14 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
15 สิงหาคม 2560 (วจก.)
16 สิงหำคม 2560 (ศว.)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ

4) น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ

หลักสูตรยืม

18 สิงหาคม 2560 (วจก.)
19 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
20 สิงหำคม 2560 (ศว.)
17 สิงหาคม 2560 (สุพรรณ)
ประธาน

28.4 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว

หลักสูตรยืม

1) ผศ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สารพัด
4) นายชลรัฐ สาระจรัส
28.5 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด

1) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์
2) ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
3) อ.ดร.จุมพฎ บริราช
4) น.ส.จีรนันท์ เกิดผาสุข

ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุ90
รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหำคม 2560 (บธ.)
16 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
17 สิงหาคม 2560 (วจก.)
18 สิงหำคม 2560 (ศว.)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
28.6 บัญชีบัณฑิต

รำยนำม

1) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
2) อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ
3) อ.จันทร์ลอย เลขทิพย์
4) น.ส.วิรัญชนา วาหะรักษ์
28.7 ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

1) ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
2) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
3) อ.รภัส ศิลป์ศรีกลุ
4) น.ส.สุพตั รา สุขแสวง
28.8 รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
1) รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
2) อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์
3) อ.กฤตพงศ์ วัชรนุกลู
4) นางเนตรนภา อัฐวงศ์
28.9 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

สังกัด

ตำแหน่ง
หลักสูตรยืม
24 สิงหาคม 2560 (บธ.)
25 สิงหำคม 2560 (ศว.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ข้าราชการบานาญ)
ประธาน
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรรมการ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ
หลักสูตรยืม
16 สิงหาคม 2560 (มน.)
17 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
18 สิงหำคม 2560 (ศว.)
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ประธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

กรรมการ

เลขานุการ
18 สิงหำคม 2560
ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ
15 สิงหาคม 2560 (บธ.)
16 สิงหำคม 2560 (ศว.)
ประธาน

1) ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

กรรมการ

3) อ.ดร.จุมพฎ บริราช

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) นางตติยา ขวัญเมือง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขานุการ
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กรรมการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

29 คณะสำธำรณสุขศำสตร์
29.1 วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม
1) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
2) อ.ดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์

3) อ.ดร.นารีรัตน์ กิตศิ รีปญ
ั ญา

4) น.ส.กรกนก หาญมนตรี
29.2 สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
1) รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
2) อ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ
3) อ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
4) น.ส.วีรยา ถิ่นตองโขบ
29.3 สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต
1) รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
2) อ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ
3) อ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
4) นายพิชัย ดวงคุณ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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23 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ
21 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
22 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

30 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี
30.1 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์
1) ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
2) รศ.ดร.จิตตินนั ท์ บุญสถิรกุล
3) อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี
4) น.ส.ธานี สุวรรณไตรย์
30.2 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว

1) ผศ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
2) อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์

หลักสูตรยืม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรยืม

3) ผศ.ดร.สมบูรณ์ สารพัด

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) นายชลรัฐ สาระจรัส

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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21 สิงหาคม 2560 (สค.)
22 สิงหำคม 2560 (สุพรรณ)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
18 สิงหาคม 2560 (วจก.)
19 สิงหาคม 2560 (ศวท.)
20 สิงหาคม 2560 (ศว.)
17 สิงหำคม 2560 (สุพรรณ)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

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

หลักสูตรยืม

17 สิงหำคม 2560
(ว.ชลประทำน)
ประธาน

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
กรรมการ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน กรรมการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ

รำยนำม

สังกัด

ตำแหน่ง

32 โครงกำรสหวิทยำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ
32.1 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพันธุวิศวกรรม
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ

หลักสูตรหลัก
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางศิริมา เสพศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32.2 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุวิศวกรรม
หลักสูตรหลัก
1) ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) นางศิริมา เสพศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32.3 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพเกษตร หลักสูตรหลัก
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32.4 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หลักสูตรหลัก
เกษตร
1) ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32.5 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรใช้ที่ดินและกำร
หลักสูตรหลัก
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมไิ ชย์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) น.ส.โสพนา จันทวงศ์
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการใช้ที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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16 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
17 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
29 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
30 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
รำยนำม
32.6 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรใช้ที่ดินและกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
1) ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
2) ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมไิ ชย์
3) อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
4) น.ส.โสพนา จันทวงศ์

สังกัด
หลักสูตรหลัก
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการใช้ที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตำแหน่ง
31 สิงหำคม 2560
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

1

สาหรับผู้รับการประเมินคุณภาพภายใน
ก่อนวันประเมิน
๑. ประธานหลักสูตรแจ้งชื่อคณะกรรมการประเมินภายในระดับหลักสูตรและวันที่รับประเมิน ให้สานักงานประกันคุณภาพดาเนินการ
จัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน โดยประธานหลักสูตรแจ้งกรรมการ
ประเมินฯ ให้เข้าร่วมการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ มก.และเลขานุการ 1 คน และเมื่อประกาศแต่งตั้งฯ
เรียบร้อยแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินฯ ทราบต่อไป
๒. ประธานหลักสูตรดาเนินการกรอกรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. ในการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 25๕๙ นี้ เป็นหน้าที่ของประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ในการดาเนินการนาเข้าข้อมูล มคอ.๗ จากฐานข้อมูล มคอ.ออนไลน์ ผ่านเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ด้วยตนเอง (โดย ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์
ฝักเจริญผล สร้างโปรแกรมถ่ายข้อมูลที่ มคอ.๗ ไว้ให้แล้ว) ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ประธานหลักสูตรติดต่อ Admin ของคณะ
(ดูรายชื่อ Admin ของคณะ จากหน้าเว็บไซต์สานักงานประกันคุณภาพ) เพื่อขอรับรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบCHE QA Online และดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการบนระบบ CHE QA Online ก่อนรับการประเมิน 1 สัปดาห์
๔. ประธานหลักสูตร แจ้งเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ ระดับหลักสูตรดาเนินการติดต่อ Admin คณะเพื่อขอรับรหัสเข้าดู
CHE QA Online สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ แล้ว แจ้งคณะกรรมการประเมินฯ ทราบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประเมิน สาหรับ
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ทางสานักงานประกันคุณภาพ จะเป็นผู้ออกรหัสให้และแจ้งให้ประธานทราบ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินฯ ใช้ยืนยันผลการประเมิน
๕. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่รับการประสานงานขอข้อมูลเพิ่มจากคณะกรรมการประเมิน ฯ ก่อนวัน
ประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. ๒ ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการ
๖. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ เพื่อให้
การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงของระบบ internet
ในวันประเมิน ควรเตรียม pdf ไฟล์ มคอ.๗ ไว้ด้วย หรือพิมพ์หน้าข้อมูลที่นาเข้าเรียบร้อยแล้วในระบบ CHE QA Onlineไว้เพื่อสาเนาแจก
ให้คณะกรรมการประเมินฯ หากมีปัญหาระบบเน็ตเวิร์คในวันประเมิน

วันประเมิน
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูแลความเรียบร้อย และอานวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมินฯ ได้แก่ ห้องรับการประเมิน
อุปกรณ์ต่างๆ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินและผู้สังเกตการณ์ตามความเหมาะสม
๒. กรณีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน ส่วนกรณีหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เพื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่กรรมการประเมินตามกาหนดการ
ประเมินที่กาหนดไว้ใน 1 วัน ตามแนวการประเมินเป็นแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ
ร่วมกับผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับการประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีไปปฏิบัติงานอื่น
ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548) หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปี 25๕8) เข้าร่วมรับการประเมินจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
๓. อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ ประเมินระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับ
กาหนดการรับประเมินหลักสูตร
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีหน้าที่ศึกษาและทาความเข้าใจในความหมายของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และแนวปฏิบัติตาม มคอ. เพื่อสามารถ
อธิ บ ายผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละมาตรฐานดั งกล่ า วอย่ า งไรกั บ คณะกรรมการประเมิ น ฯ หากมี ข้ อ สงสั ย
ในกระบวนการประเมินฯ ให้ประธานหลักสูตรเร่งติดต่อสอบถามมายังสานักงานประกันคุณภาพทันทีในระหว่างการประเมิน
๕. เพื่อความเรียบร้อยในการรายงานผลการประเมิน ประธานหลักสูตรควรประสานงานกับกรรมการประเมินฯ ให้มีการลงผลการ
ประเมินในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จในวันประเมินเลย เว้นแต่มีการขอส่งหลักฐานเพิ่มเติม ก็ให้ลงผลประเมินเท่าที่พิจารณาเรียบร้อย
แล้วไปก่อน
๖. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้ทางหลักสูตรจัดทาหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม

หลังวันประเมิน
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๑. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินหลักสูตรภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE QA Online
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันดาเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ตามที่ระบุไว้ในรายงาน
ผลการประเมินฯ
๒. ประธานหลักสูตรนาผลการประเมินหลักสูตรจากระบบ CHE QA Online หลังจากประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ ได้ยืนยัน
ผลแล้ว และข้อมูลจากแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ทางหลักสูตรดาเนินการจัดทาขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ฯ ไปกรอกไว้
ใน มคอ.๗ ของหลักสูตรให้เรียบร้อยอย่างช้าไม่เกิน ๑ สัปดาห์หลังจากได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ แล้ว
๓. ประธานหลักสูตรพิมพ์ มคอ.๗ ที่บันทึกผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุง ตามข้อ ๒ พร้อมลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกคน (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548) หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปี 25๕8) แล้วเสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อ ส่งให้กับคณะกรรมการที่กากับดูแลการศึกษาของคณะพิจารณาให้ความเห็น (มิใช่เพื่อ
ทราบ) ต่อผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุงของหลักสูตร แล้วรวบรวมผลของความเห็นในทุกหลักสูตรเสนอต่อ คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาให้ความเห็น (มิใช่เพื่อทราบ) เพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะในภาพรวมต่อไป
๔. กรณีหลักสูตร ป.ตรี คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะให้กับคณะกรรมการการศึกษา มก. กรณีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะให้กับ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้กรณีคณะในสังกัดของ
วิทยาเขตให้คณบดี ส่งผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการประจาวิทยาเขตพิจารณาในภาพรวมของวิทยาเขต ก่อนส่งให้กับ คณะกรรมการ
การศึกษา มก. และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
๕. ประธานหลักสูตรตอบแบบสารวจ Feedback ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form ทาง E-mail

หมายเหตุ : ในการดาเนินการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2548 ใช้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ส่วนหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2558 ใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ณ 13 มิ.ย.60

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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สาหรับหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพภายใน **กรณีหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม**
ก่อนวันประเมิน
๑. ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมร่วมกันพิจารณาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและแนวทางประเมิน
ตามแนวดิ่ ง/แนวราบ * และแจ้ งชื่อคณะกรรมการประเมิน ฯ หลัก สูตรและวั นที่ประเมิ นตามจานวนหลักสูต ร ให้สานั กงานประกันคุ ณภาพ
ดาเนินการจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ฯ ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน โดยกรรมการควรเป็น
ผู้เข้าร่วมและได้รับการประกาศว่าผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ มก. แล้ว และเลขานุการ 1 คน
และเมื่อประกาศแต่งตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว ประธานหลักสูตรแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประเมินฯ ทราบต่อไป
๒. อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืมนา มคอ.๗ ของแต่ละหลักสูตรมาร่วมกันพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวมของหลักสูตรแล้วดาเนินการกรอกผลการประเมินตนเองในภาพรวมของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.ออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. ในการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 25๕๙ นี้ เป็นหน้าที่ของประธานหลักสูตรหลักและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักทุก
คนในการนาเข้าข้อมูล มคอ.๗ จากฐานข้อมูล มคอ.ออนไลน์ ผ่านเข้าสู่ ระบบ CHE QA Online ด้วยตนเอง (โดย ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์
ฝักเจริญผล สร้างโปรแกรมถ่ายข้อมูลที่ มคอ.๗ ) ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ประธานหลักสูตรหลักติดต่อ Admin ของคณะ
(ดูรายชื่อ Admin ของคณะ จากหน้าเว็บไซต์ สานักงานประกันคุณภาพ) เพื่อขอรับรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ CHE QA Online และดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการบนระบบ CHE QA Online ก่อนรับการประเมิน 1 สัปดาห์
๔. ประธานหลักสูตรหลักแจ้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตรดาเนินการติดต่อ Admin คณะเพื่อขอรับรหัสเข้าดู
CHE QA Online สาหรับคณะกรรมการประเมิน แล้วแจ้งคณะกรรมการประเมินฯ ทราบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการประเมิน สาหรับประธาน
กรรมการประเมินฯ ทางสานักงานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ออกรหัสให้และแจ้งให้ประธานทราบ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ใช้ยืนยัน
ผลการประเมิน
๕. อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรหลัก จัด ส่ง มคอ.๗ ของทั้งหลัก สูตรหลัก และหลั กสูต รยืม และข้ อมูล เพิ่ม เติ มในกรณี ที่รับ การ
ประสานงานขอข้อมูลเพิ่มจากคณะกรรมการประเมิน ฯ ก่อนวันประเมินจริง และอาจส่ง pdf ไฟล์ มคอ. ๒ ของทั้งหลักสูตรหลัก ตามที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการ
๖. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืมกาหนดสถานที่รับการประเมินตามแนวทางที่กาหนด แนวดิ่ง/แนวราบ* และเตรียมความ
พร้อมต่างๆ ตามที่ได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ห้องรับการ
ประเมิน เอกสารบรรยายต่างๆ เป็นต้น และป้องกันความเสี่ยงของระบบinternet ควรเตรียม pdf ไฟล์ มคอ.๗ ไว้ด้วย หรือพิมพ์หน้าข้อมูลที่
นาเข้าเรียบร้อยแล้วในระบบ CHE QA Onlineไว้เพื่อสาเนาแจกให้คณะกรรมการประเมินฯ หากมีปัญหาระบบเน็ตเวิร์คในวันประเมิน
หมายเหตุ * : การประเมินแนวดิ่ง คณะกรรมการประเมินฯ ทุกองค์ประกอบแยกหลักสูตรละ ๑ วัน
การประเมินแนวราบ คณะกรรมการประเมินฯ ทีละองค์ประกอบพร้อมกันทุกหลักสูตร

วันประเมิน
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืม ดูแลความเรียบร้อย และอานวยความสะดวกให้กับกรรมการประเมิน ได้แก่ ห้องรับการ
ประเมิน อุปกรณ์ต่างๆ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้ผู้ประเมินตามและผู้สังเกตการณ์ความเหมาะสม
๒. กรณีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน ส่วนกรณีหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ครบทุกคน เพื่อร่วมให้ข้อมูลต่างๆ แก่ คณะกรรมการประเมินฯ ตาม
กาหนดการประเมินที่กาหนดไว้ใน 1 วัน ตามแนวการประเมินเป็นแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) โดยร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามและเสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับการประเมินได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
ไปปฏิบัติงานอื่น ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร (หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548) หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 25๕8) เข้าร่วมรับการประเมินจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
๓. อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนต้องไม่รับเป็นผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันที่ตรงกับ
กาหนดการรับประเมินหลักสูตร
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีหน้าที่ศึกษาและทาความเข้าใจในความหมายของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และแนวปฏิบัติตาม มคอ. เพื่อสามารถ
อธิบายผลการดาเนินการของหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าวอย่างไรกับคณะกรรมการประเมิน หากมีข้อสงสัยในกระบวนการ
ประเมินฯ ให้ประธานหลักสูตรเร่งติดต่อสอบถามมายังสานักงานประกันคุณภาพทันทีในระหว่างการประเมิน
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๕. เพื่อความเรียบร้อยในการรายงานผลการประเมิน ประธานหลักสูตรควรประสานกับกรรมการประเมินฯ ให้มีการลงผลการประเมิน
ในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จในวันประเมินเลย เว้นแต่มีการขอส่งหลักฐานเพิ่มเติม ก็ใ ห้ลงผลประเมินเท่าที่พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ไปก่อน
๖. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน ให้จัดทาหลักฐานค่าตอบแทนให้กับผู้ประเมินลงนาม

หลังวันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ จะรายงานผลการประเมินหลักสูตรภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประเมิน บนระบบ CHE QA Online ให้
อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและยืม ร่วมกันดาเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงที่ระบุไว้ในรายงานผลการประเมินฯ โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งในส่วนที่เป็นไปตามข้อเสนอแนะในภาพรวมของ
ทุกหลักสูตรและตามข้อเสนอแนะเฉพาะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
๒. ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมนาผลการประเมินหลักสูตรจากระบบ CHE QA Online หลังจากประธานคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ยืนยันผลแล้ว และข้อมูลจากแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ทางหลักสูตรดาเนินการจัดทาขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกร รมการ
ประเมินฯ ไปกรอกไว้ใน มคอ.๗ ของหลักสูตรให้เรียบร้อย อย่างช้าไม่เกิน ๑ สัปดาห์หลังจากได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
แล้ว
๓. ประธานหลักสูตรพิมพ์ มคอ.๗ ที่บันทึกผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุง พร้อมลงชื่อ อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร แล้วเสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการที่กากับดูแลการศึกษาของคณะพิจารณาให้ความเห็น (มิใช่เพื่อทราบ)
ต่อผลการประเมินและแผนพัฒนาปรับปรุงของหลักสูตร แล้วรวบรวมผลของความเห็นในทุกหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้
ความเห็น (มิใช่เพื่อทราบ) เพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของคณะในภาพรวมต่อไป
๔. กรณีหลักสูตร ป.ตรี คณบดีรวบรวมผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะส่งให้กับคณะกรรมการการศึกษา มก. กรณี
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณบดีส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะให้กับคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้กรณีคณะในสังกัด
ของวิทยาเขตให้คณบดีส่งผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการประจาวิทยาเขตพิจารณาในภาพรวมของวิทยาเขต ก่อนส่งให้กับคณะกรรมการ
การศึกษา มก. และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
๕. ประธานหลักสูตรหลักและยืมตอบแบบสารวจ Feedback ของการประเมินแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form ทาง E-mail
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แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ก่อนวันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมิน ฯ ได้รับการทาบทามเข้าร่วมและได้รับพิจารณาให้ผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ของ มก. และจะได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัย
๒. เจ้าหน้าที่ Admin ของคณะส่งรหัสเข้าระบบ CHE QA Online ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
เพื่อดาเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละคนเพื่อใช้อ่านรายงานผลการประเมิน ก่อนกาหนดการประเมินอย่างน้อย
1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้าประเมิน
๓. คณะกรรมการประเมิน มีหน้าที่อ่านรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online ตามรหัสเข้า
ระบบ CHE QA Online ที่ทางเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ หลักสูตรจัดส่งให้เพื่อดาเนินการประเมินในเบื้องต้นพร้ อมสรุป
ประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็น โดยกรรมการแต่ละท่านต้องประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนนาเข้าปรึกษาร่วมกั น และให้กรอกผลการ
ตัดสินและความเห็นของตนเอง (ควรวงเล็บชื่อของตนหลังผลการตัดสินและความเห็นของตนในระบบ CHE QA Online
เพื่อให้ทราบว่าเป็นผลการตัดสินและความเห็น ของกรรมการท่านใด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมินจริง หากคณะกรรมการ
ประเมิน ฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ หลักสูตรโดยตรงเพื่อดาเนิน
การให้ ไม่ควรติดต่อโดยตรงกับหลักสูตรหรือคณะทั้งก่อนและหลังวันประเมินเพื่ อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ข้อครหาด้านจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
๔. คณะกรรมการประเมินฯ นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่เตรียมไว้ในข้อ 3
และกาหนดการประเมิน ร่วมกันก่อนเข้าการประเมิน หรือเช้าของวันประเมินก่อนเริ่มดาเนินการประเมิน หากประชุมเช้าในวัน
ประเมินควรใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ แจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ทั้งนี้ อาจต้องส่ ง pdf ไฟล์ มคอ.๒ เพื่อ
ประกอบการประเมินด้วย
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ นัดหมายเวลาและสถานที่ระหว่างกรรมการประเมิน และอาจารย์ประจา/
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสูต ร สาหรับการเข้า ประเมิ น ซึ่ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ กาหนดให้ประเมิ น หลักสู ตรละ 1 วั น
พร้อมแจ้งให้หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรืออื่นๆ (ถ้าเป็นความเห็นร่วมจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ทุกคนว่าจาเป็นต้องดาเนินการเยี่ยมชม) ในวันประเมิน ตามที่คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งกาหนดการไว้
๗. เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ เตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวัน
ประเมิน
วันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ควรมีการประชุมกันเองก่อนเริ่มการประเมิน เพื่อตกลงร่างผลการประเมิน คาถามเพื่อหา
ข้อยืนยันผลการประเมิน หรือหาความชัดเจนในผลการดาเนินงานของหลักสู ตร รวมทั้งวางแผนขั้นตอนและกรอบเวลาการทางาน
ให้ชัดเจน โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๒. การเริ่มการประเมินอาจเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ชี้แจงผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยย่อ รวมทั้งข้อมูล
เพิ่มเติมหรือข้อมูลที่แก้ไขนอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมพูดคุย ซักถามกับ
อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้
อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เห็นถึงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมินของหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันว่ามีจริงหรือ
จับผิดในรายละเอียดของหลักฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว **การสัมภาษณ์
นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชมสถานที่-เครื่องมือต่างๆ จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้ประเมินทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่าจาเป็นต่อ
การประเมิน และสามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวมทั้งไม่สร้างความลาบากให้กับหลักสูตร**
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๓. ในการประเมินให้ประธานเป็นผู้นาการประเมินโดยแจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้เห็นชอบร่วมกัน
แล้ว มิใช่ผลประเมินของผู้ใดผู้หนึ่ง ให้ทางหลักสูตรได้ทราบ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลตามที่คณะกรรมการประเมินฯ เห็น จากนั้นจึงเปิด
โอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง แล้วจึงนาสู่สรุปผลประเมินที่ทั้งหลั กสูตรและผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ให้ใช้หลักการตามที่ระบุ
ในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ มคอ. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารหลักสูตรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยการค้นหาช่องวาง
ในการดาเนินการและโอกาสในการพัฒนาผลดาเนินการ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาควรเป็นข้อเสนอแนะที่หลักสูตรสามารถ
ดาเนินการได้ หากการปรับปรุงใดนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหลักสูตร ควรแยกเป็นข้อเสนอแนะในระดับที่มีหน้าที่โดยตรง
เช่น ระดับภาค/สาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๔. คณะกรรมการประเมิน ฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุป และตรวจความถูกต้องของผลการประเมิน สาหรับทุกตัวบ่ง ชี้
จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้จดประเด็นที่สาคัญจากการประเมิน (อาจใช้ไฟล์
แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วยคานวณ (Excel)) และสรุปผลและบันทึกลงระบบ CHE QA Online ให้
แล้วเสร็จในวันประเมินทันที เว้นแต่มีความจาเป็นต้องรอหลักฐานยืนยันเพิ่มเติม
๕. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมิน รายงานด้วยวาจาจากระบบ CHE QA Online ให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทราบร่วมกัน โดยสอบถามความเข้าใจและความเป็นไปได้ในการทาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในทุกประเด็น
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธานกรรมการประเมิน
ฯ พิจารณาลงนามรับรอง (ถ้ามี)
หลังวันประเมิน
๑. เลขานุ การคณะกรรมการประเมิน ฯ จัดพิม พ์รายงานผลการประเมินหลั กสูตรฉบับสมบู รณ์ที่ผ่า นความเห็นชอบ
ตามข้อสรุปของคณะกรรมการ ในระบบCHE QA Online ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมีหน้าที่เข้าระบบ CHE QA
Online ด้วยรหัสที่ได้รับจากสานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อกดปุ่มยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA Online ภายใน
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ หากไม่ดาเนินการยืนยันผลการประเมิน จะส่งผลให้คณะไม่ได้รับผลประเมินของหลักสูตรนั้น ซึ่งทาให้การ
ประเมินของคณะไม่สามารถดาเนินการได้ และมีผลต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยตามมาด้วย
๒. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ทาบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการประเมิน แจ้งรายงานผลการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์ในระบบ CHE QA Online ให้ประธานหลักสูตรทราบเพื่อจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
๓. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ Down load ไฟล์คะแนนผลการประเมินให้กับสานักงานประกันคุณภาพ เมื่อประธาน
คณะกรรมการประเมิน ลงนามยืนยันเรียบร้อย ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560
๔. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ส่งแบบสารวจ Feedback ของการประเมินทาง E-mail ให้ประธานหลักสูตร ตอบ
แบบออนไลน์ที่เป็น Google Form เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับหลักสูตร ดาวน์โหลดได้ที่ www.qa.ku.ac.thหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ในการดาเนินการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ปี 2548 ใช้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ส่วนหลักสูตรตามเกณฑ์ฯปี 2558 ใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ณ 13 มิ.ย.60
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แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน **กรณี หลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม**
ก่อนวันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ได้รับการทาบทาม เข้าร่วมและได้รับพิจารณาให้ผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของ มก. และจะได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัย และกาหนดวันประเมินหลักสูตรหลักและ
หลักสูตรยืม
๒. เจ้าหน้าที่ Admin ของคณะส่งรหัสเข้าระบบCHE QA Online ให้กับเลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ หลักสูตร
เพื่อดาเนินการจัดส่งรหัสพร้อมทั้ง มคอ.๗ ของหลักสูตรหลักและยืม ให้คณะกรรมการเพื่อสามารถอ่านรายงานผลการประเมิน ก่อน
กาหนดการประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลการประเมินล่วงหน้า ก่อนเข้าประเมิน
๓. คณะกรรมการประเมิน ฯ มีหน้าที่อ่านรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใน มคอ.๗ ของหลักสูตรหลักและยืม
และภาพรวมในระบบ CHE QA Online เพื่อดาเนินการประเมินในเบื้องต้นพร้อมสรุปประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็น
โดยคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละท่านต้องประเมินทุกตัวบ่งชี้ก่อนนาเข้าปรึกษาร่วมกัน และให้กรอกผลการตัดสินและความเห็น
ของตนเอง (ควรวงเล็บชื่อของตนหลังผลการตัดสินและความเห็นของตนในระบบ CHE QA Online เพื่อให้ทราบว่าเป็น
ผลการตัดสินและความเห็นของกรรมการท่านใด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันประเมินจริง หากคณะกรรมการประเมิน ฯ ต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาให้แจ้งเลขานุการคณะกรรมการประเมินหลัก ฯ สูตรโดยตรงเพื่อดาเนินการให้ ไม่ควรติดต่อโดยตรง
กับหลักสูตรหรือคณะทั้งก่อนและหลังวันประเมิน เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือข้อครหาด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ประเมิน
๔. คณะกรรมการประเมิน ฯ นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางประเมินและผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามที่เตรียมไว้ในข้อ 3
ร่วมกันก่อนการประเมิน และกาหนดการที่สอดคล้องแนวทางการประเมินแนวดิ่ง/แนวราบ ตามที่หลักสูตรกาหนด
๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินแจ้งขอ และแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ทั้งนี้ อาจต้องส่ง pdf ไฟล์ มคอ.๒ เพื่อประกอบการ
ประเมินด้วย
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ นัดหมายเวลาและสถานที่ระหว่าง กรรมการประเมิน และอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาหรับการเข้าประเมิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาหนดให้ประเมินหลักสูตรละ 1 วัน (หากมีหลักสูตรหลัก 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรยืม 3 หลักสูตร จะใช้เวลาในการประเมิน รวม ๔ วัน) พร้อมแจ้งให้หลักสูตรเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน หรืออื่นๆ (ถ้าเป็นความเห็นร่วมจากคณะกรรมการประเมินทุกคนว่าจาเป็นต้องดาเนินการเยี่ยมชม) ในวันประเมิน
ตามที่คณะกรรมการประเมินแจ้งกาหนดไว้
๗. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันประเมิน
วันประเมิน
๑. คณะกรรมการประเมินฯ ควรมีการประชุมกันเองก่อนเริ่มการประเมิน เพื่อตกลงร่างผลการประเมิน คาถามเพื่อหาข้อ
ยืนยันผลการประเมิน หรือ หาความชัดเจนในผลการดาเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งวางแผนขั้นตอนและกรอบเวลาการทางานให้ชัดเจน
โดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
๒. การเริ่มการประเมินอาจเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ชี้แจงผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยย่อ รวมทั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่แก้ไขนอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมพูดคุย ซักถามกับ
อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรพร้อมกันทุกคน ตามแนวทางประเมินแนวดิ่ง/แนวราบหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมตามที่
กาหนด โดยใช้หลักการประเมินแบบพิชญ์พิจารณ์ (Peer Review) เพื่อให้อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เห็นถึงจุดเด่น
และโอกาสในการพัฒนาต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมินของหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เชื่อถือข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ ที่มาจากหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องตรวจสอบหลักฐาน เพื่อยืนยันว่ามีจริงหรือจับผิดในรายละเอียดของหลักฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
ในการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้แล้ว **การสัมภาษณ์นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องหรือเยี่ยมชมสถานที่-เครื่องมือต่างๆ จะดาเนินการ
ได้ต่อเมื่อผู้ประเมินทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่าจาเป็นต่อการประเมิน และสามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวมทั้งไม่สร้างความ
ลาบากให้กับหลักสูตร**
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๓. ในการประเมินให้ประธานเป็นผู้นาการประเมินโดยแจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว
มิใช่ผลประเมินของผู้ใดผู้หนึ่ง ให้ทางหลักสูตรได้ทราบ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลตามที่คณะกรรมการเห็น จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้หลักสูตร
ได้ชี้แจง แล้วจึงนาสู่สรุปผลประเมินที่ทั้งหลักสูตรและผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ให้ใช้หลักการตามที่ระบุในแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ มคอ. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารหลักสูตรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยการค้นหาช่องวางในการดาเนินการและ
โอกาสในการพัฒนาผลดาเนินการ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาควรเป็นข้อเสนอแนะที่หลั กสูตรสามารถดาเนินการได้ หากการ
ปรับปรุงใดนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของหลักสูตร ควรแยกเป็นข้อเสนอแนะในระดับที่ มีหน้าที่โดยตรงเช่น ระดับภาค/
สาขาวิชา ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น อนึ่งการให้ข้อเสนอแนะในแต่ละตัวบ่งชี้ควรแยกเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุก
หลักสูตรและข้อเสนอแนะในรายหลักสูตรที่ต่างจากหลักสูตรอื่น เพื่อให้แต่ละหลักสูตรนาไปจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงของหลักสูตรตนเอง
ต่อไป
๔. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปและตรวจความถูกต้องของผลการประเมิน สาหรับทุกตัวบ่งชี้
จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ เป็นผู้จดประเด็นที่สาคัญจากการประเมิน (อาจใช้ไฟล์
แบบฟอร์มร่างรายงานผลการประเมิน (Word) และไฟล์ช่วยคานวณ (Excel)) และสรุปผลและบันทึกลงระบบ CHE QA Online ให้
แล้วเสร็จในวันประเมินทันที เว้นแต่มีความจาเป็นต้องรอหลักฐานยืนยันเพิ่มเติม
๕. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินรายงานด้วยวาจาจากระบบ CHE QA Online ให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทราบร่วมกัน โดยสอบถามความเข้าใจและความเป็นไปได้ในการทาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในทุกประเด็น
๖. เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ฯ เตรียมแบบฟอร์มรับรองประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ให้ประธานกรรมการ
ประเมินฯ พิจารณาลงนามรับรอง (ถ้ามี)
หลังวันประเมิน
๑. เลขานุ ก าร คณะกรรมการประเมิ น ฯ จั ด พิ มพ์ ร ายงานผลการประเมิ น หลั ก สู ตรฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบ
ตามข้อสรุปของคณะกรรมการประเมิน ในระบบ CHE QA Online ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมีหน้าที่เข้าระบบ CHE
QA Online ด้วยรหัสที่ได้รับจากสานักงานประกันคุณภาพ มก. เพื่อกดปุ่มยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA Online
ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ หากไม่ดาเนินการยืนยันผลการประเมิน จะส่งผลให้คณะไม่ได้รับผลประเมิ นของหลักสูตรนั้น
ซึ่งทาให้การประเมินของคณะไม่สามารถดาเนินการได้ และมีผลต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยตามมาด้วย
๒. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ทาบันทึกลงนามโดยประธานคณะกรรมการประเมิน แจ้งรายงานผลการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์อยู่ในระบบ CHE QA Online ให้ประธานหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืมทราบเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
๓. เลขานุ การคณะกรรมการประเมิ น ฯ Down load ไฟล์ คะแนนผลการประเมิ นให้ กับส านั กงานประกั นคุ ณภาพ
เมื่อประธานคณะกรรมการประเมินฯ ลงนามยืนยันเรียบร้อย ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560
๔. คณะกรรมการประเมิน ตอบแบบสารวจ Feedback ของการประเมินระดับหลักสูตรแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form
๕. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ส่งแบบสารวจ Feedback ของการประเมินทาง E-mail ให้ประธานหลักสูตรหลัก
และยืม ตอบแบบออนไลน์ที่เป็น Google Form เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทั้งระดับหลักสูตร ดาวน์โหลดได้ที่ www.qa.ku.ac.thหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
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