
 

  ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ที่  ๓๓๓๘/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  

------------------------------------------------ 

 

เพื่อให้การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดี

แก่มหาวิทยาลัย  

ฉะนั้น    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๒๐  และมาตรา   ๒๓  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ.๒๕๔๑  จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้ เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ

คณะ/หน่วยงาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โดยให้มีหน้าที่ดังนี ้

๑. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR)  และประชุม

ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน 

๒. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

๓. สรุป  วิเคราะห์  และจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินเสนอต่อคณะ/หน่วยงาน  และ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่  ๓๔๔๖ /๒๕๕๔    ลงวันที่  

๓๐   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ เร่ือง  แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน   ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๓ 

      

            สั่ง   ณ   วันที่         มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

                           

  

                                                                      (รองศาสตราจารยก์ิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย)   

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/หน่วยงาน ต าแหน่ง

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภกัดี คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภร  กตเวทนิ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา นีระ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔ นางสาวสาวติรี วงศ์ต้ังถิ่นฐาน คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๕ รองศาสตราจารย์อาภา จันทร์เทวี คณะทนัตแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๖ รองศาสตราจารย์พชัรี เจียรนัยกูร คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๗ รองศาสตราจารย์โชติชนะ วไิลลักขณา คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๘ รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วเิชียร วรพทุธพร คณะเทคโนโลยี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๐ รองศาสตราจารย์อ าพน ศรีรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี สุ่มเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๓ ศาสตราจารย์บวรศิลป ์เชาวน์ชื่น คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๔ รองศาสตราจารย์จามรี ธรีตกุลพศิาล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๕ รองศาสตราจารย์สุรพล วรีะศิริ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๘ รองศาสตราจารย์วงศ์ววิฒัน์ ทศันียกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๑๙ รองศาสตราจารย์เดชพล ปรีชากุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวศัีกด์ิ ธติิเมธาโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๑ รองศาสตราจารย์ภรณี  ศิริโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๒ รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สมสวสัด์ิ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉว ีแสงชัย คณะวทิยาการจัดการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัคณะ/หน่วยงาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔

เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ ๓๓๓๘/๒๕๕๕

ลงวันที ่ ๒๒   มถุินายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕

ก. คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัคณะ (ตามเกณฑ์ IQA ๔๒ ตวัชี้วัด)  ประกอบดว้ย
 -------------------------------------------------



ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/หน่วยงาน ต าแหน่ง

๒๕ นางมยุรี ทพิย์สิงห์ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๖ รองศาสตราจารย์พนิิจ  หวงัสมนึก คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๗ รองศาสตราจารย์วชิุดา ไชยศิวามงคล คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวฒัน์ รักสกุลพวิฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ สวสัด์ิซิตัง คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา หวงัสมนึก คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๑ รองศาสตราจารย์กันยรัตน์  โหละสุต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๒ รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน พรีพฒันา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศีขรินทร์  สุขโต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๕ นางสาวมุจลินทร์ พนูประสิทธิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๖ รองศาสตราจารย์กนกอร  สมปราชญ์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๗ นายประยุทธ ชูสอน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๘ นายธรรมวฒัน์ อินทจักร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๓๙ รองศาสตราจารย์พรรณี บญัชรหตัถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  ถนอมเสียง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๑ รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ บณัฑิตวทิยาลัย ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๒ นายบญุฤทธิ ์เพช็รวศิิษฐ์ วทิยาเขตหนองคาย ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๓ นางกิตติมา จันทรสม ส านักงานอธกิารบดี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๔ นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๕ นางสาวภาวนา  กิตติวมิลชัย ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๖ นางสาววรลักษ ์ ศรีอนันต์ ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๗ นางสาวสุรีย์รัตน์  โล่หอ์ภรัิกษก์ุล ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๘ นายสุรวธุ  พุ่มอิ่ม ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๔๙ นายเอกลักษณ์  ขาวประภา ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๕๐ นายคมสัน  พนัธุช์ัยเพชร ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

๕๑ นางสาวพรวภิา  สัตนาโค คณะเภสัชศาสตร์ QA อาสา

๕๒ นางสาวบศุยศรี  ศรีบษุยกุล คณะเภสัชศาสตร์ QA อาสา

๕๓ นางยุวดี อุปนันท์ คณะทนัตแพทย์ศาสตร์ QA อาสา



ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/หน่วยงาน ต าแหน่ง

๕๔ นางสมพศิ  นามเปอืย คณะทนัตแพทยศาสตร์ QA อาสา

๕๕ นางวลาลักษณ์  ช่างสากล คณะเทคนิคการแพทย์ QA อาสา

๕๖ นางสาวดรุณี ชูคันหอม คณะเทคนิคการแพทย์ QA อาสา

๕๗ นางสาวอรดา  ถาปาลบตุร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ QA อาสา

๕๘ นายวสิษฐ์พล  จิตละมุน คณะวทิยาการจัดการ QA อาสา

๕๙ นางสาวกฤศญา  สุวรรณจักร์ คณะวทิยาศาสตร์ QA อาสา

๖๐ นางสุคนธ ์ กล่ินผกา คณะวทิยาศาสตร์ QA อาสา

๖๑ นางอภญิญา  พนัธส์วสัด์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ QA อาสา

๖๒ นางวไิลพร  ชมภเูขียว คณะวศิวกรรมศาสตร์ QA อาสา

๖๓ นางสาวสุพตัรา  แสงสวา่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ QA อาสา

๖๔ นางสาวนิรชรา  ไชยแสง คณะศึกษาศาสตร์ QA อาสา

๖๕ นางสาวศศิธร  ดลปดัชา คณะศึกษาศาสตร์ QA อาสา

๖๖ นางสาวอ้อยทพิย์  ถานันตะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ QA อาสา

๖๗ นางสาวณฐาภพ  เสชัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ QA อาสา

๖๘ นายประสาท  แสนไชย คณะสาธารณสุขศาสตร์ QA อาสา

๖๙ นางณิชาภา  ตาริชกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ QA อาสา

๗๐ นางสาวกตัญชลี ประนม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ QA อาสา

๗๑ นางสาวอรชร เทพโสดา คณะนิติศาสตร์ QA อาสา

๗๒ นางสาววชัรินทร์  แพงศรี บณัฑิตวทิยาลัย QA อาสา

๗๓ นางสาวลักขณา  บตุรอุดม วทิยาลัยนานาชาติ QA อาสา

๗๔ นางสาวสิริณัฏฐ์  จีราพชัร์ วทิยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ QA อาสา

๗๕ นางสาวจารุณี  โง้วธนสุวรรณ สถาบนัขงจื๊อ QA อาสา

๗๖ นางพชัรากร  พจันสุนทร สถาบนัภาษา QA อาสา

๗๗ นายจิตรกร  สิริวฒันากุล ส านักนวตักรรมการเรียนการสอน QA อาสา

๗๘ นางสาวสุธาสินี  โคตรสีทา ส านักวชิาศึกษาทั่วไป QA อาสา

๗๙ นางสาวศิริญาพร  การสอน ส านักวทิยบริการ QA อาสา

๘๐ นายภทัราวฒิุ  ศรีทาโส อีสานซอฟแวร์ปาร์ค QA อาสา

๘๑ นางสาวพทัธนันท ์ ค าจันทา กองการเจ้าหน้าที่ QA อาสา

๘๒ นางสาวเนตรนภา  โสดาดี กองกิจการนักศึกษา QA อาสา
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๑ ศาสตราจารย์บวรศิลป ์ เชาวน์ชื่น คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒ รองศาสตราจารย์พศิาล  ไม้เรียง คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓ รองศาสตราจารย์สุรพล  วรีะศิริ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔ รองศาสตราจารย์จามรี  ธรีตกุลพศิาล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวทิย์  ธนไพศาล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๘ นายชัช  สุมมนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๙ นางสาวขวญัเรือน  หาญกล้า คณะแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๐ รองศาสตราจารย์อาภา  จันทร์เทวี คณะทนัตแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๑ รองศาสตราจารย์พชัรี  เจียรนัยกูร คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๒ รองศาสตราจารย์โชติชนะ  วไิลลักขณา คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๓ รองศาสตราจารย์สมชาย  รัตนทองค า คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๔ รองศาสตราจารย์เดชพล  ปรีชากุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๕ รองศาสตราจารย์วงศ์ววิฒัน์  ทศันียกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวศัีกด์ิ  ธติิเมธาโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๗ รองศาสตราจารย์อ าพน  ศรีรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  วรธงชัย คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี  สุ่มเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปญุทรี  พว่งสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๑ รองศาสตราจารย์พรรณี  บญัชรหตัถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๒ รองศาสตราจารย์วรางคณา  สังสิทธสิวสัด์ิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๓ รองศาสตราจารย์เบญจา  มุกตพนัธุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวทิย์  บตุรอุดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภร  กตเวทนิ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ภกัดี คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๗ รองศาสตราจารย์กันยรัตน์  โหละสุต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศีขรินทร์  สุขโต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

ข. คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัคณะ/หน่วยงาน (ตามเกณฑ์ EdPEx)  ประกอบดว้ย
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๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน  พรีพฒันา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมกร  ขวาของ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๑ นางสาวมุจลินทร์  พนูประสิทธิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๒ รองศาสตราจารย์พนิิจ  หวงัสมนึก คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๓ รองศาสตราจารย์วชิุดา  ไชยศิวามงคล คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวฒัน์  รักสกุลพวิฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ  สวสัด์ิซิตัง คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  หวงัสมนึก คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๗ รองศาสตราจารย์พรเทพ  ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วเิชียร  วรพทุธพร คณะเทคโนโลยี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  วชิิตพนัธุ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๐ นายสถิตย์  แก้วบดุตา คณะเทคโนโลยี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๑ นายวรัฐ  ลาชโรจน์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๒ นายธรรมวฒัน์  อินทจักร คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๓ รองศาสตราจารย์ภรณี  ศิริโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร  มังธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  สมสวสัด์ิ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉว ี แสงชัย คณะวทิยาการจัดการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๗ นางมยุรี  ทพิย์สิงห์ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๘ รองศาสตราจารย์กนกอร  สมปราชญ์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๔๙ นายจตุภมูิ  เขตจัตุรัส คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๐ รองศาสตราจารย์วนิดา  แก่นอากาศ บณัฑิตวทิยาลัย ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๑ รองศาสตราจารย์ล าปาง  แม่นมาตย์ บณัฑิตวทิยาลัย ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๒ รองศาสตราจารย์กมลทพิย์  บราวน์ วทิยาลัยนานาชาติ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๓ นางกิตติมา  จันทรสม ส านักงานอธกิารบดี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๔ นางเพยีงเพญ็  ภาคอุทยั กองแผนงาน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๕ นางสาวภาวนา  กิตติวมิลชัย ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๖ นางสาววรลักษ ์ ศรีอนันต์ ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๗ นางสาวสุรีย์รัตน์  โล่หอ์ภรัิกษก์ุล ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
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๕๘ นายสุรวธุ  พุ่มอิ่ม ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๕๙ นายเอกลักษณ์  ขาวประภา ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๖๐ นายคมสัน  พนัธุช์ัยเพชร ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พภิาวนิ ศุภวฒัน์ ศรีใคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๒ นายจักรพนัธ ์ ขัดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๓ นางรจนา  แก่นอ าพรพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๔ นางเพญ็นภา  วนัสาสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๕ นางสาวศศิธร  สิทธพิรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวชิช์  เผือกพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธชา  รุญเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๘ นายอาคม  อึ่งพวง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๖๙ นายภาณุ  อุดมเพทายกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๐ Mr.Souneth  Phothisane คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๑ นายพงษพ์ทิยา  สัพโส คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๒ นายผจญ   พบีุ้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรีพฒัน์  เศรษฐ์สมบรูณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทติย์  เนรมิตตกพงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๕ นางสาวยุวรัตน์  เงินเย็น คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๖ นางเสาวรภย์  เจริญกุล คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๗ นายทองปาน  สุนทรารักษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๘ นางดารารัตน์  อุ่นค า คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๗๙ นางไพศรี  วรรณแสงทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๐ นายเกียรติศักด์ิ  ค าภกัดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๑ รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๒ รองศาสตราจารย์สุจินต์  บรีุรัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัยดา  พรรณเชษฐ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๔ นางไปรยา  เฉยไสย คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๕ นายกิติโรจน์  หวนัตาหลา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ ์ หงษง์าม คณะวทิยาการจัดการ ผู้ฝึกประสบการณ์
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๘๗ นางสาวดลฤทยั  โกวรรธนะกุล คณะวทิยาการจัดการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๘ นางสาวธนิดา  อุทยาพงษ์ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๘๙ นางสาวพลอยไพลิน   กิจกสิวฒัน์ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๐ นางสาวปาริฉัตร   ศิลปเทศ คณะวทิยาการจัดการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๑ นางสาวนริสรา   พาลุสุข คณะวทิยาการจัดการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบลูย์  ดาวสดใส วทิยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๓ รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ดาวดี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๔ รองศาสตราจารย์เจนจิรา  เรืองชยจตุพร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์  รัตนามหทัธนะ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  มหาคุณากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๗ นางอัญชลี  หนักแน่น คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๘ นางเบญจวรรณ  ใจเที่ยง คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๙๙ นางสาวพรวภิา  สัตนาโค คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๐ นายณรงค์  หงษแ์ก้ว คณะวทิยาศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  วฒันชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๒ รองศาสตราจารย์บงกช  นพผล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๓ รองศาสตราจารย์พรทพิย์  ค าพอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา  ดวงสงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  ชายเกล้ียง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๖ รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพนิธุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๗ รองศาสตราจารย์สุพรรณี  พรหมเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๘ นางสุภาภรณ์ พวงชมภู คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๐๙ นางสาวสาวติรี  วงศ์ต้ังถิ่นฐาน คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๐ นางวราพร  ปตีธวชัชัย คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๑ นางสาวเยาวรัตน์  ศรีวรานันท์ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๒ นายอนันต์  วงเจริญ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๓ นางอารยา  ภเิศก คณะทนัตแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๔ นางยุวดี อุปนันท์ คณะทนัตแพทย์ศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๕ นางสมพศิ  นามเปอืย คณะทนัตแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์



ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/หน่วยงาน ต าแหน่ง

๑๑๖ รองศาสตราจารย์รุ้งทพิย์  พนัธุเ์มธากุล คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาริณี  สวสัด์ิพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๘ นายวรวทิย์  อินทนู คณะแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๑๙ นายกุณฑล  วชิาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๐ นางสาวภทัรา  วฒันพนัธุ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๑ นางสาวกีรติ   ลีละพงศ์วฒันา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๒ นางสาวศิริฤทยั   อ านาจบดุดี คณะแพทยศาสตร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๓ นางสุดใจ  ธนไพศาล ส านักวทิยบริการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๔ นายมงคล  เต็งรุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพวิเตอร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๕ จ.ส.อ.อาวธุ  ร่ืนภาคพจน์ ศูนย์คอมพวิเตอร์ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๖ นางนายิกา  เดิดขุนทด ส านักวทิยบริการ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๗ นางภทัรวดี  พลไพรสรรพ์ กองแผนงาน ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๘ นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๒๙ นายสิริชัย  กิตติก าจร ส านักบริการการวจิัย ผู้ฝึกประสบการณ์

๑๓๐ นายชานนท ์ นนทคุปต์ ส านักบริหารและพฒันาวชิาการ ผู้ฝึกประสบการณ์
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