
คณะ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร / 

ค ำน ำหน้ำนำม
ชื่อ นำมสกุล

คณะทันตแพทยศำสตร์ นำง ศิริพร  ช่วยอุปกำร
คณะทันตแพทยศำสตร์ นำงสำว อรพินธ์ สุขโพลง
คณะทันตแพทยศำสตร์ นำงสำว สรินพร ผลำนุสนธิ์
คณะทันตแพทยศำสตร์ นำงสำว นิสำ กรีหิรัญ
คณะทันตแพทยศำสตร์ นำงสำว จรรยวรรธน์ ชัยชนะ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร นำงสำว จิรำภรณ์ สอนดี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร นำย วีรวัฒน์ มนัสทวี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร นำย ยงยุทธ ศักด์ิประชำรำษฎร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร นำย คเณศ รอดพูล
คณะแพทยศำสตร์ นำงสำว จริยำ เหล่ำมะโฮง
คณะมนุษยศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภูวกร ฉัตรบ ำรุงสุข
คณะมนุษยศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ ดร. นรำธิป ธรรมวงศำ
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ ดร. ชัญญำ ล้ีศัตรูพ่ำย
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ ดร. ภิญญำพันธ์ เพียซ้ำย
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ ชมเพลิน พิมพะกร
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ วนำรัตน์ น้อยเล็ก
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ วรกมล ควรประดิษฐ์
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ นำริฐำ สุขประมำณ
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ วรพงษ์ เจริญกรกิจ
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ วิภำกร วัฒนสินธุ์
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ ปุณยภัทร บุณยรัตนสุนทร
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ กิ่งกำญจน์ บูรณสินวัฒนกูล
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ กิ่งกำญจน์ บูรณสินวัฒนกูล
คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ อำจำรย์ ดร. พงษ์เทพ หำญพัฒนำกิจ
คณะวิทยำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เฉลิมวัฒน์ วงศ์วำณิชวัฒนำ
คณะวิทยำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุพจน์ มุศิริ
คณะวิทยำศำสตร์ อำจำรย์ ดร. บงกช  บุญบูรพงศ์
คณะวิทยำศำสตร์ นำงสำว เอมอร น้อยประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชัยณรงค์ คล้ำยมณี

ประกำศรำยชื่อ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรใช้งำนระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร สกอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
รุ่นที ่1 วันอังคำรที ่17 กรกฎำคม 2561



คณะ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร / 

ค ำน ำหน้ำนำม
ชื่อ นำมสกุล

ประกำศรำยชื่อ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรใช้งำนระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร สกอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
รุ่นที ่1 วันอังคำรที ่17 กรกฎำคม 2561

คณะวิศวกรรมศำสตร์ อำจำรย์ สุทธิพันธ์ อักษรเนียม
คณะศิลปกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำนุ พัฒนปณิธิพงศ์
คณะศิลปกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศีมำศ ประทีปะวณิช
คณะศิลปกรรมศำสตร์ อำจำรย์ พรพิมล พจนำพิมล
คณะศิลปกรรมศำสตร์ นำงสำว สุนันท์ ค ำหอม
คณะเศรษฐศำสตร์ นำงสำว วิชุตำ อดุลย์วัฒนกุล
คณะเศรษฐศำสตร์ นำงสำว สุพัตรำ มงคลบัณฑิต
วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม นำง สุกัญญำ สังสระน้อย
วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม นำงสำว สุจิตรำ พุม่พึง่
วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม นำงสำว ยลรวี ฉัตรศิริเวช
วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม นำงสำว สุจิตรำ พุม่พึง่
วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม นำงสำว ณัฏฐณิชำภรณ์ นวนค ำ
วิทยำลัยนวัตกรรมส่ือสำรสังคม นำงสำว ณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษำ
วิทยำลัยนำนำชำติเพือ่ศึกษำควำมยั่งยืน นำงสำว ธำรีรัตน์ นพรดำมนต์
วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย นำงสำว ธีร์วรำ สุวรรณศักด์ิ



คณะ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร / 

ค ำน ำหน้ำนำม
ชื่อ นำมสกลุ

คณะกำยภำพบ ำบัด นำงสำว สุมณฑำ สวัสดี
คณะพยำบำลศำสตร์ นำงสำว นันธิยำ  รักซ้อน
คณะพยำบำลศำสตร์ นำงสำว ฐำนิศรำ  ปัญญำภำ
คณะพลศึกษำ นำง วรลักษณ์  พุทธชำติ
คณะพลศึกษำ นำงสำว อทุุมพร ศรีสมำน
คณะแพทยศำสตร์ นำงสำว นิตยำ รักนุน่
คณะแพทยศำสตร์ นำงสำว สุนันทำ ปิน่มุข
คณะแพทยศำสตร์ นำงสำว จนัทร์ทิมำ  เจริญสิงห์
คณะแพทยศำสตร์ นำงสำว สุธัสสนีย ์ สุขประเสริฐ
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ อรรถสิทธิ์ บุญสวัสด์ิ
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ ณัฐยำ พิริยะวิบูลย์
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ มัญชุรี เกำสำยพันธ์
คณะมนุษยศำสตร์ อำจำรย์ นรินธร สมบัตินันท์ แบร์
คณะมนุษยศำสตร์ นำงสำว สุกญัญำ  จำรึกจรรยำนำม
คณะวิทยำศำสตร์   อำจำรย ์ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลำศ

คณะศึกษำศำสตร์ นำย ธนภูมิ สุนำถวนิชยก์ลุ
คณะศึกษำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร. ทวิกำ ต้ังประภำ 
คณะศึกษำศำสตร์ อำจำรย ์ดร. พนิดำ ศกนุตนำค
คณะเศรษฐศำสตร์ นำงสำว วิชุตำ อดุลยว์ัฒนกลุ

5. ไฟล์ขอ้มูลและเล่ม มคอ.2

ประกำศรำยชื่อ ผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมกำรใช้งำนระบบ CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร เกณฑ์นำนำชำติ และสภำวิชำชีพ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

รุ่นที่ 1 วันองัคำรที่ 17 กรกฎำคม 2561

ส ำหรับหลักสูตรที่ประเมินด้วยเกณฑ์นำนำชำติ และสภำวิชำชีพ  
1.   ขอ้มูลองค์ประกอบที่ 1 และหลักฐำนรำยงำนผลกำรประเมินต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

สิง่ที่หลักสูตรต้องเตรียมส ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรม มีดังน้ี
**  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ** 
(มีโปรแกรมเว็บเบรำเซอร์ Google Chrome เพื่อรองรับกำรใช้งำนระบบ CHE QA Online)

1.ไฟล์ขอ้มูลและเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) ปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับ
2. ไฟล์ขอ้มูลและเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (AS3) ปีกำรศึกษำ 2560
3. ไฟล์รำยกำรหลักฐำนอำ้งองิส ำหรับตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ
4. ขอ้มูลกรรมกำรผู้ประเมินหลักสูตรที่รับผิดชอบ

ส ำหรับหลักสูตรที่ประเมินเกณฑ์ สกอ. 



หลักสูตรสังกัดคณะ/หนว่ยงาน
ต าแหนง่ทางวิชาการ / 
ค าน าหนา้นาม ชื่อ นามสกุล

คณะแพทยศาสตร์ นางสาว ฐานยีา ก าเหนดินนท์
คณะมนษุยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิธัญญา วัณโณ
คณะมนษุยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ บญุประเสริฐ
คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเทีย่วเชิงนเิวศ อาจารย์ ดร. กิ่งกนก เสาวภาวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. นายขวัญ เพียซ้าย
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ประภากร ตันตโยทัย
คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. สุขุมาภรณ์ แสงงาม
คณะวิทยาศาสตร์ นาย รัชพล ผดุงนาค
คณะวิทยาศาสตร์ นางสาว ศิวพร ละม้ายนลิ
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นสิรา สิรสุนทร
คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยกร นติยพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร. อสมา คัมภริานนท์
คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร. วสันต์ สกุลกิจกาญจน์
คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร. รสิตา สังข์บญุนาค
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม นางสาว ชิดานนัด์ บญุสิทธิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม นางสาว ยลรวี ฉัตรศิริเวช
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม นาง สุกัญญา สังสระนอ้ย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อาจารย์ ศศิธร โคสุวรรณ
ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา นาย ทรงเกียรติ เถนว้อง
ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา นาง สุภาพร เทียมบญุประเสริฐ

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานระบบ CHE QA Online   ระดับหลักสูตร สกอ. ประจ าปกีารศึกษา 2560
รุ่นที ่2 วันศุกร์ที ่20 กรกฎาคม 2561



หลักสูตรสังกัดคณะ/หน่วยงาน
ต าแหน่งทางวิชาการ / 
ค าน าหน้านาม ชื่อ นามสกุล

คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักด์ิ สามี
คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล พันธุเวทย์
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. งามจิต ไพรงาม
คณะศึกษาศาสตร์ นาย ศิรัส อรรถศิริ
คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ดวงใจ สีเขียว
คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร. สุมาลี เชื้อชัย
คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร. กนกพร ฉันทนารุ่งภักด์ิ
คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ
คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร. นิพาดา ไตรรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์ นาย กวิน กมลาศวิน
คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร
คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร. ณัฐพร ไทยจงรักษ์

5. ไฟล์ข้อมูลและเล่ม มคอ.2
4. ข้อมูลกรรมการผู้ประเมินหลักสูตรทีรั่บผิดชอบ

ส าหรับหลักสูตรทีป่ระเมินด้วยเกณฑ์นานาชาติ และสภาวิชาชีพ  
1.   ข้อมูลองค์ประกอบที ่1 และหลักฐานรายงานผลการประเมินต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

สิ่งทีห่ลักสูตรตอ้งเตรียมส ำหรับกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรอบรม มดีงัน้ี
**  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ** 
(มีโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Google Chrome เพือ่รองรับการใช้งานระบบ CHE QA 
ส าหรับหลักสูตรทีป่ระเมินเกณฑ์ สกอ. 

1.ไฟล์ข้อมูลและเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไขแล้วตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (AS3)

2. ไฟล์ข้อมูลและเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ปี
การศึกษา 2560
3. ไฟล์รายการหลักฐานอ้างอิงส าหรับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้งานระบบ CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร เกณฑ์นานาชาติ และสภาวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา 2560

รุ่นที ่2 วันศุกร์ที ่20 กรกฎาคม 2561


