
 
๑ 

 
 
 
 

(ร่าง)  
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

…………………………. 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพ                     
ในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน และเพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 

ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามก าหนดเวลาได้ ให้คณะกรรมการนโยบายการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม 

โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ท าหน้าที่ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการ
ด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕8 ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ตามที่ระบุให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา                 
ที่ก าหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
  

ประกาศ ณ วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
                 (นายจงรัก วัชรนิทร์รัตน์)  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 
๒ 

วิทยาเขตบางเขน 
 

1. คณะเกษตร ประเมินฯ วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 
    ๑. รศ.ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศร ี ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
    2. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ ์พราพงษ์   คณะสัตวแพทยศาสตร ์   กรรมการ 
    3. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง      คณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
    4. รศ.ดร.เชษฐพงษ ์เมฆสัมพนัธ ์   คณะประมง    กรรมการ   

 ๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์    ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    ๖. นางสาวณัฐธิภา เค็งสม    คณะเศรษฐศาสตร ์    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประเมินฯ วันที่ 8 – 9 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
    2. ผศ.ดร.ธรีาพร อนันตะเศรษฐกูล   คณะวิทยาศาสตร ์    กรรมการ   
    3. รศ.คณติา ตังคณานรุักษ ์   คณะสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
    ๔. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นายจตุรงค์ ตันนุกลู    ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
3. คณะประมง ประเมินฯ วันท่ี ๑3 – ๑4 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.สมศักดิ ์เพรียบพร้อม   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ  
    ๒. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดลิกสมัพันธ์   คณะวนศาสตร ์    กรรมการ   
    3. อ.ดร.ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   กรรมการ   
    4. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์    ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ     
    ๕. นางสาวนิธินันท์ พุทธวิริยากร   ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
4. คณะมนุษยศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 15 – 16 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ    คณะวิทยาศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
    2. ผศ.ดร.สูตเิทพ ศิริพิพัฒนกุล   คณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ 
    3. ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ ์   คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ กรรมการ   
    4. นางประวณีน์ุช เกตุแก้ว   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    ๕. นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ   ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
5. คณะวนศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 15 – 16 กันยายน ๒๕๕๙  
    ๑. รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาค า   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ ์ ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   
    2. ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ ์   คณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ   
    3. อ.ดร.ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   กรรมการ   
    ๔. นางมณฑ์ภสัสร สุวรรณาพิสิทธ์ิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นางสาวกอบกาญจน ์ เผือกชอุ่ม   คณะสิ่งแวดล้อม    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
6. คณะสังคมศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี 20 – 21 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. ผศ.ดร.สุวิไล เรียงวัฒนสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  
    2. ผศ.ดร.สูตเิทพ ศิริพิพัฒนกุล   คณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ 
    ๓. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ   ส านักงานวทิยาเขตศรีราชา   กรรมการ   
    ๔. นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นายจักรกฤษณ์ ช านาญกิจ   คณะสัตวแพทยศาสตร ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
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7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒0 – ๒1 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี   คณะสัตวแพทยศาสตร ์   ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

    2. รศ.ดร.เชษฐพงษ ์เมฆสัมพนัธ์   คณะประมง    กรรมการ   
    3. ผศ.ดร.ธรีาพร อนันตะเศรษฐกูล   คณะวิทยาศาสตร ์    กรรมการ   
    4. ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม    คณะเศรษฐศาสตร ์    กรรมการ   
    ๕. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    6. นางสาววาสิฏฐี ไวต ี    ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ประเมนิฯ วันท่ี 21 – ๒2 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ    คณะวิทยาศาสตร ์    ประธานกรรมการ 

 2. อ.ดร.อาณัต ิดีพัฒนา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ   
 3. อ.ดร.หฤทัย น าประเสริฐชัย   คณะบริหารธรุกิจ    กรรมการ   

    ๔. นางมณฑ์ภสัสร สุวรรณาพิสิทธ์ิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นายจตุรงค์ ตันนุกูล    ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
9. คณะวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒6 – ๒7 กันยายน ๒๕๕๙  
    ๑. ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน ์   คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประธานกรรมการ  
    ๒. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ กรรมการ   
    ๓. ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์   คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กรรมการ  
    ๔. อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต   คณะเทคนิคการสัตวแทพย ์   กรรมการ  
    ๕. นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    6. นางสาวณัฎฐณิี ทะนะแสง   คณะเกษตร    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
10. คณะสิ่งแวดล้อม ประเมินฯ วันท่ี 26 – 27 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.ดุษณ ีธนะบริพัฒน ์   คณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    ๒. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดลิกสมัพันธ์   คณะวนศาสตร ์    กรรมการ   
    ๓. ผศ.ดร.สตูิเทพ ศิริพิพัฒนกลุ   คณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ   
    ๔. นางกัลยาณี รตันวราหะ   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    ๕. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ ์   ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
11. คณะบริหารธุรกจิ ประเมินฯ วันท่ี 27 – 28 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ    คณะวิทยาศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
    2. รศ.ดร.อุษาพร เสวกว ิ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  กรรมการ 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี  
    ๓. อ.ดร.จุมพฏ บริราช    คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ   
    4. นางสาววาสิฏฐี ไวต ี    ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ  
    5. นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ   ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
๑2. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ ๒7 – 28 กันยายน ๒๕๕๙ 
    1. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง      คณะศึกษาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
    ๒. รศ.ดร.อภิสฏิฐ์ ศงสะเสน   คณะวิทยาศาสตร ์    กรรมการ   
    ๓. ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย   คณะประมง    กรรมการ   
    4. ผศ.ศิริมา บุนนาค    คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ   
    5. นางสาวณัฏยา เบ้าสภุ ี    ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    6. นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ    ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_4vJjfXNAhUWSo8KHWBNARsQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vet.mut.ac.th%2Fmain%2Findex.php%3Fa%3Dadminc&usg=AFQjCNHbIfKEhe1aT6ZtU7xPLDz9-qNfSA&sig2=MZftdeKhrTx-EBbVIwsqAw&bvm=bv.127178174,d.c2I
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13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 28 – 29 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. รศ.ดร.สริี ชัยเสร ี คณะอุตสาหกรรมเกษตร   กรรมการ   
 ๓. ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ   

    4. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์    ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นางสาวพุทธภรณ ์มะละค า   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
๑4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันที่ ๒8 – 29 กันยายน ๒๕๕๙  
    ๑. ผศ.ดร.อาณดี นติิธรรมยง   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประธานกรรมการ  
    ๒. ผศ.ดร.ศรสีุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ   
    3. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดลิกสมัพันธ์   คณะวนศาสตร ์    กรรมการ   
    4. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นายจตุรงค์ ตันนุกลู    ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
15. คณะศึกษาศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2559 
    ๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ    คณะวิทยาศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
    2. รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง    คณะมนุษยศาสตร ์    กรรมการ   
    ๓. ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย   คณะประมง    กรรมการ   
    4. นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นางสาวมยุลดา ทาสรุินทร ์   คณะสังคมศาสตร ์    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี 13 – 14 กันยายน ๒๕๕๙ 

 1. รศ.ดร.สริี ชัยเสร ี คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ประธานกรรมการ   
 2. รศ.ประดนเดช นีละคุปต ์   คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ  

    ๓. รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาต ิ   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  กรรมการ   
 ๔. นางสาวเยาวภา มณีเนตร  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  เลขานุการ 

    ๕. นางปนิตา มีหมู ่    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
17. คณะเกษตร ก าแพงแสน ประเมินฯ วันท่ี 20 – ๒1 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง   คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประธานกรรมการ 
    ๒. รศ.ดร.จงรักษ ์แก้วประสิทธ์ิ   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  กรรมการ   
    3. อ.ดร.เบญญา กสานติกุล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  กรรมการ   

 ๔. นางสาวเยาวภา มณีเนตร  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  เลขานุการ 
    ๕. นางกัลยวรรต ทวีทรัพย ์   คณะเกษตร ก าแพงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
18. คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ประเมินฯ วันที่ 22 – 23 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.คนึงนติย์ เหรยีญวรากร คณะเกษตร ก าแพงแสน   ประธานกรรมการ  
    ๒. ผศ.นพพร รัตนช่วง    คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  กรรมการ   
    3. อ.ดร.เบญญา กสานติกุล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  กรรมการ   
    ๔. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา    ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  เลขานุการ 
    ๕. นางสาวอัญชิษฐา ภูอุดม   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
    ๒. ผศ.กัลยาภรณ ์ปานมะเริ่ง   คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม  กรรมการ   
    ๓. อ.ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ   คณะวิทยาศาสตร ์    กรรมการ   
    ๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์    ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 

 ๕. นางสาวอรอนงค์ อู่ตะเภา  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

20. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี ๒2 – ๒3 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประธานกรรมการ 
    2. ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ ์   คณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ   
    3. ผศ.ดร.พจนา สีมันตร    คณะเกษตร ก าแพงแสน   กรรมการ   
    4. นางกัลยวรรต ทวีทรัพย ์   คณะเกษตร ก าแพงแสน   เลขานุการ 
    5. นางปนิตา มีหมู ่    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
21. วิทยาเขตก าแพงแสน  ประเมินฯ วันท่ี 18 – 19 ตุลาคม 2559 
    ๑. รศ.ภญ.ดร.กญัญดา อนุวงศ์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ  
    2. รศ.ดร.อุษาพร เสวกว ิ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  กรรมการ 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี  
    3. รศ.ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    4. ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    กรรมการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
    5. ผศ.ดร.พราม อินพรม    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  กรรมการ  
      มหาวิทยาลยัมหิดล   
    6. ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ ์   คณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ   
    7. นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 

 8. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา   ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

วิทยาเขตศรีราชา 
 
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา ประเมินฯ วันท่ี 6 – 7 กันยายน ๒๕๕๙  
    ๑. ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร   คณะศึกษาศาสตร ์    ประธานกรรมการ 

 2. รศ.ประดนเดช นีละคุปต ์   คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ  
    3. ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลยว์งษ์   คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ   
    4. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดลิกสมัพันธ์   คณะวนศาสตร ์    กรรมการ   
    5. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    6. นางสาวจิราพร  เจนดง    คณะวิทยาการจัดการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
23. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ประเมินฯ วันที่ ๑3 – ๑4 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
    ๒. ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลยว์งษ์   คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ   
    ๓. อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต   คณะเศรษฐศาสตร ์    กรรมการ   
    4. นางสาวจิราพร  เจนดง    คณะวิทยาการจัดการ   เลขานุการ  
    5. นางสาวจันทร์จิฬา ชินโท   คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา   ผู้ช่วยเลขานุการ  
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24. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯ วันที่ ๑5 – ๑6 กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๑. รศ.คณิตา ตังคณานรุักษ์  คณะสิ่งแวดล้อม    ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ประดนเดช นีละคุปต ์   คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ  

    3. อ.ดร.ศุภาภาส ค าโตนด   คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ  
    4. นางสาวจิราพร  เจนดง    คณะวิทยาการจัดการ   เลขานุการ  
    5. นายจตุรงค์ ตันนุกูล    ส านักงานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
25. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประเมินฯ วันที่ 20 – 21 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
    ๒. ผศ.ดร.สุรยิัน ธัญกิจจานุกิจ   คณะประมง    กรรมการ   
    3. ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธ์ุ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา   กรรมการ   
    4. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   เลขานุการ 
    5. นางสาววัลนิภา สุขเสมอ   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
26. คณะวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันท่ี 22 – 23 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. อ.ดร.สมจิตต ์ปาละกาศ   คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา   ประธานกรรมการ  
    2. ผศ.ดร.สูตเิทพ ศิริพิพัฒนกุล   คณะศึกษาศาสตร ์    กรรมการ 
    ๓. อ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   กรรมการ  
    4. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    ๕. นางยุพิน เสมอวงศ์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
27. วิทยาเขตศรีราชา  ประเมินฯ วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2559 
    1. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง      คณะศึกษาศาสตร์     ประธานกรรมการ  
    2. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ ์พราพงษ์   คณะสัตวแพทยศาสตร ์   กรรมการ 

 ๓. รศ.ดร.ธนรตัน์ แต้วัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  กรรมการ   
    4. ผศ.ดร.สุรยิัน ธัญกิจจานุกิจ   คณะประมง    กรรมการ   
    5. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ   ส านักงานประกันคณุภาพ   กรรมการ   
    6. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว   ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    7. นางสาวจิราพร  เจนดง    คณะวิทยาการจัดการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

28. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเมินฯ วันท่ี 15 – 16 กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๑. ดร.จิตรา พ่ึงพานิช    ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ  

    ๒. อ.ดร.พีระพงศ์ ตรยิเจริญ   คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ  
    3. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีร ี   วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ   
    4. นางสาวปทุมวด ีศรีประทุมวงศ์   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เลขานุการ 
    5. นางสาวทิพวัลย์ พันธ์จันทึก   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
29. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วันท่ี ๒0 – ๒1 กันยายน ๒๕๕๙ 

 1. รศ.ดร.สริี ชัยเสร ี คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ประธานกรรมการ   
    ๒. ผศ.ยุพิน สมค าพี ่    คณะเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   
 3. ดร.จิตรา พึ่งพานิช    ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ กรรมการ  

    ๔. นางอรุณศร ีนิภานันท์    ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  เลขานุการ 
      จังหวัดสกลนคร 

    5. นางสาวอนิสา วรรณร ี    ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
      จังหวัดสกลนคร 
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30. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันท่ี 22 – 23 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
    ๒. ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศิน    คณะวิศวกรรมศาสตร ์   กรรมการ   
    ๓. ผศ.ฐิติรตัน ์แว่นเรืองรอง   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร    
    ๔. นางมโนรม แสนสุภา    คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เลขานุการ 
    5. นางสุนิสา กิมยง    คณะสาธารณสุขศาสตร ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
31. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 29 – 30 กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๑. รศ.ประดนเดช นีละคุปต ์   คณะวิศวกรรมศาสตร ์   ประธานกรรมการ  
    ๒. ผศ.ธราธิป ภูร่ะหงษ ์    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ  

มหาวิทยาลยันครพนม  
    3. อ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ ์   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  กรรมการ   
    ๔. นางอรุณศร ีนิภานันท ์    ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  เลขานุการ 

      จังหวัดสกลนคร 
    5. นางสาวอนิสา วรรณร ี    ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

      จังหวัดสกลนคร 
 
32. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประเมินฯ วันท่ี 11 – 12 ตลุาคม 2559 
    ๑. ผศ.ปรานี พรรณวเิชียร    ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ  
    2. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม   ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
    3. ผศ.พัชรี มงคลวัย    คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ   กรรมการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
    ๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์    ส านักงานประกันคณุภาพ   เลขานุการ 
    5. นางสาวปทุมวด ีศรีประทุมวงศ์   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 
 
 


