
คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง

1 ศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชืน่ วิทยากรกลาง คณะแพทยศาสตร์ วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ ประธาน

คณะวิทยาการจัดการ ประธาน คณะศึกษาศาสตร์ ประธาน คณะแพทยศาสตร์ ประธาน คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ

คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาการจัดการ  ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประธาน

คณะแพทยศาสตร์ ประธาน

3 รศ.ดร.กันยรัตน์  โหละสุต วิทยากรเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธาน คณะวิทยาการจัดการ ประธาน คณะเภสัชศาสตร์ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ประธาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประธาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ

5 ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน บัณฑิตวิทยาลัย ประธาน
คณะเทคนิคการแพทย์ ประธาน

วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ กรรมการ
7 รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเทคโนโลยี

8 ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย ประธานฯ,กรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ วิทยาลัยนานาชาติ ประธาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธาน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ ประธาน คณะเกษตรศาสตร์ ประธาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประธาน คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ

คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ คณะเกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะเทคโนโลยี กรรมการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประธาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประธาน

12 ผศ.ดร.เทพพร มังธานี ประธานฯ,กรรมการฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ คณะเทคโนโลยี กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธาน
วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คณะเทคโนโลยี กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ คณะเทคนิคการแพทย์ ประธาน
บัณฑิตวิทยาลัย ประธาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประธาน
คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คณะเทคโนโลยี ประธาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ประธาน  วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ กรรมการ
คณะนิติศาสตร์ ประธาน

สรุปรายชือ่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข . ทีข่ึน้ทะเบยีน สกอ. และการลงปฏบิตัหิน้าทีเ่ปน็ผู้ตรวจประเมินภายใน ม .ขอนแก่น

2 รศ.ดร.พนิิจ  หวังสมนึก วิทยากรเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์

ล าดบั ชือ่-สกุล ประเภทกรรมการ คณะ
ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2553 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2555 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2556ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2554

6 ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพศิาล ประธานฯ,กรรมการฯ คณะแพทยศาสตร์

4 ผศ.ดร.สุภร  กตเวทิน วิทยากรเครือข่าย คณะเกษตรศาสตร์

10 รศ.ดร.เดชพล  ปรีชากุล ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเภสัชศาสตร์

9 ผศ.จินตนา สมสวัสด์ิ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิทยาการจัดการ

11 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ ธิติเมธาโรจน์ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเภสัชศาสตร์ 

14 ผศ.ดร.ปณิธาน  พรีพฒันา ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิทยาการจัดการ

15 ผศ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม ประธานฯ,กรรมการฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์



คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง
ล าดบั ชือ่-สกุล ประเภทกรรมการ คณะ

ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2553 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2555 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2556ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2554

คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ คณะเทคโนโลยี กรรมการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
คณะนิติศาสตร์ กรรมการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ประธาน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ กรรมการ คณะนิติศาสตร์ กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร์ ประธาน 

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ ประธาน
คณะวิทยาศาสตร์ ประธาน บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย ประธาน

คณะศึกษาศาสตร์ ประธาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธาน คณะเกษตรศาสตร์ ประธาน คณะเภสัชศาสตร์ ประธาน
คณะเกษตรศาสตร์ ประธาน คณะนิติศาสตร์ ประธาน คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ

วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ ประธาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธาน

วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ประธาน
คณะบริหารธุรกจิ  วิทยาเขตหนองคาย ประธาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ

วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ ประธาน

23 รศ.ดร.มันทนา สามารถ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี ประธาน

24 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 

26 รศ.ดร.ล าปาง แม่นมาตย์ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประธาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
คณะเทคนิคการแพทย์ ประธาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ  คณะเทคโนโลยี ประธาน
คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประธาน

คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ  คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ

30 รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธาน

32 ผศ.ดร.สุนิสา ชายเกล้ียง ประธานฯ,กรรมการฯ

16 ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิทยาศาสตร์

18 รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเทคโนโลยี

17 ผศ.ดร.ปุญทรี  พว่งสุวรรรณ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์

20 รศ.ดร.พชัรี เจียรนัยกูร ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเทคนิคการแพทย์

19 รศ.ดร.พรรณี  บัญชาหตัถกิจ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์

22 ผศ.ดร.ภาวดี  ภกัดี ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเกษตรศาสตร์

21 รศ.ภรณี ศิริโชติ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พนัธุเมธากุล ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเทคนิคการแพทย์

29 รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสด์ิ ประธานฯ,กรรมการฯ

31 ผศ.ดร.วิเชียร วรพทุธพร ประธานฯ,กรรมการฯ คณะเทคโนโลยี



คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง
ล าดบั ชือ่-สกุล ประเภทกรรมการ คณะ

ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2553 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2555 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2556ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธาน

คณะนิติศาสตร์ กรรมการ
คณะเทคโนโลยี กรรมการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ

คณะนิติศาสตร์ กรรมการ

36 ผศ.ดร.นิคม ถนอมเสียง กรรมการฯ

37 อ.ดร.บุญฤทธิ ์เพช็รวิศิษฐ์ กรรมการฯ

คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ กรรมการ
คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ

39 ผศ.ดร.สุมนา นีระ กรรมการฯ

40 รศ.ดร.อ าพน ศรีรักษา กรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ คณะเทคโนโลยี กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ  คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ

คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วทิยาเขตหนองคาย กรรมการ
44 อ.ดร.มุจลินทร์ พนูประสิทธิ์ กรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ

45 อ.ดร.สาวิตรี วงศ์ต้ังถิน่ฐาน กรรมการฯ

46 รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ กรรมการฯ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ ประธาน
47 รศ.ดร.อาภา จันทร์เทวี กรรมการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ  คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วทิยาเขตหนองคาย กรรมการ
คณะนิติศาสตร์ กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ

50 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน กรรมการฯ คณะบริหารธรุกิจ วทิยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ

33 ผศ.ดร.สุพรรณี สุ่มเล็ก ประธานฯ,กรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์

34 ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ประธานฯ,กรรมการฯ คณะแพทยศาสตร์

35 อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อินทจักร กรรมการฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

41 รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา กรรมการฯ คณะเทคนิคการแพทย์

38 รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต กรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

42 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพวิัฒน์ กรรมการฯ คณะวิทยาศาสตร์

43 อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน กรรมการฯ คณะศึกษาศาสตร์ 

48 รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสด์ิซิตัง กรรมการฯ คณะวิทยาศาสตร์

49 ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ กรรมการฯ คณะเทคนิคการแพทย์



คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง คณะทีต่รวจ ต าแหน่ง
ล าดบั ชือ่-สกุล ประเภทกรรมการ คณะ

ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2553 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2555 ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2556ปกีารศึกษาทีต่รวจ 2554

51 อ.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา กรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

52 ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล กรรมการฯ  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
53 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร กรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วทิยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ กรรมการ
54 อ.ดร.วิชัย เสริมผล กรรมการฯ

55 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส กรรมการฯ คณะเภสัชศาสตร์

56 ผศ.ดร.จงรักษ ์หงษง์าม กรรมการฯ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ กรรมการ
57 อ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ กรรมการฯ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
58 ผศ.ดร.บุษบา สมใจวงษ์ กรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
59 รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร กรรมการฯ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
60 ผศ.ดรยุวรัตน์ เงินเย็น กรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ


