รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ – นามสกุล
๑. ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
๒. ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ
๓. ดร.กิตติ เหล่าสุภาพ
๔. นายสมเจตน์ ทองดา
๕. ดร.สุวภรณ์ แดนดี
๖. ผศ.มินตรา สาระรักษ์
๗. ดร.จิตติยวดี ศรีภา

คณะ
ว.แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ว.แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุ
ข และการ
ว.แพทยศาสตร์
สาธารณสุ
ข และการ
ว.แพทยศาสตร์
สาธารณสุ
ข และการ
ว.แพทยศาสตร์
สาธารณสุ
ข และการ
ว.แพทยศาสตร์
สาธารณสุ
ข และการ
ว.แพทยศาสตร์

ประสบการณ์
ประเมิน
มี
ไม่มี
/

สามารถประเมินสาขาวิทย์
ชีวภาพ

/
/
/
/
/
/

๙. นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

สาธารณสุข และการ
ว.แพทยศาสตร์
สาธารณสุ
ข และการ
ว.แพทยศาสตร์

/

๑๐. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

สาธารณสุ
ข
พยาบาลศาสตร์

/

๑๑. นางสาวภูษนิศา มีนาเขตร

พยาบาลศาสตร์

/

๑๒. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์

พยาบาลศาสตร์

๑๓. นางสาวสุวภัทร นักรู้กาพลพัฒน์

พยาบาลศาสตร์

/

๑๔. อ.ทัศน์วรรณ ศิระพรหม

พยาบาลศาสตร์

/

๑๕. อ.วิศนีย์ บุญหมั่น

พยาบาลศาสตร์

๑๖. ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง

เภสัชศาสตร์

๑๗. ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่

เภสัชศาสตร์

/

๑๘. ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

เภสัชศาสตร์

/

๑๙. รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร

เภสัชศาสตร์

/

๒๐. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

เภสัชศาสตร์

/

๒๑. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

เภสัชศาสตร์

/

๒๒. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

เภสัชศาสตร์

/

๒๓. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

เภสัชศาสตร์

/

๒๔. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

เภสัชศาสตร์

/

๒๕. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

เภสัชศาสตร์

/

๘. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ

หมายเหตุ

/

/

/
สามารถประเมินสาขาเคมี

สามารถประเมินสาขา
เทคโนโลยี

๒๖. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

เภสัชศาสตร์

ประสบการณ์
ประเมิน
มี
ไม่มี
/

๒๗. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

เภสัชศาสตร์

/

๒๘. ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ

วิศวกรรมศาสตร์

/

๒๙. ดร.ประสิทธิ์ นาคราช

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๐. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๑. รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๒. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๓. ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๔. ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๕. ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๖. ดร.รัชดา โสภาคะยัง

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๗. ดร.วิระพันธ์ สีหานาม

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๘. ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล

วิศวกรรมศาสตร์

/

๓๙. ดร.จรวยพร แสนทวีสุข

วิศวกรรมศาสตร์

/

๔๐. รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

วิทยาศาสตร์

/

๔๑. รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์

วิทยาศาสตร์

/

๔๒. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์

วิทยาศาสตร์

/

๔๓. ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์

วิทยาศาสตร์

/

๔๔. ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

วิทยาศาสตร์

/

๔๕. ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

วิทยาศาสตร์

/

สามารถประเมินสาขาสุขภาพ

๔๖. ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

วิทยาศาสตร์

/

สามารถประเมินสาขาสุขภาพ

๔๗. ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ

วิทยาศาสตร์

/

สามารถประเมินสาขาสุขภาพ

๔๘. ดร.ทรงอานาจ พงษ์สมบูรณ์

วิทยาศาสตร์

/

๔๙. ดร.ภณัฐ ก้วยเจริญพาณิชก์

วิทยาศาสตร์

/

๕๐. ดร.ประนอม แซ่จึง

วิทยาศาสตร์

/

สามารถประเมินสาขาสุขภาพ

๕๑. ดร.สมปอง เวฬุวนาธร

วิทยาศาสตร์

/

สาขาประเมินสาขาสารสนเทศ

๕๒. ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี

วิทยาศาสตร์

/

๕๓. นายอดุลย์เดช ไศลบาท

วิทยาศาสตร์

/

ชื่อ – นามสกุล

คณะ

หมายเหตุ
สามารถประเมินสาขาวิทย์
ชีวภาพ

สาขาประเมินสาขาสารสนเทศ

๕๔. อาจารย์อัปสร อินทิแสง

วิทยาศาสตร์

ประสบการณ์
ประเมิน
มี
ไม่มี
/

๕๕. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

วิทยาศาสตร์

/

๕๖. ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง

วิทยาศาสตร์

/

๕๗. ดร.กติกา สระมณีอินทร์

วิทยาศาสตร์

/

๕๘. ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย

วิทยาศาสตร์

/

๕๙. ดร.วงกต ศรีอุไร

วิทยาศาสตร์

/

๖๐. รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงธ์ธนากร

เกษตรศาสตร์

/

๖๑. ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม

เกษตรศาสตร์

/

๖๒. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด

เกษตรศาสตร์

/

๖๓. ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล

เกษตรศาสตร์

/

๖๔. ดร.อารีรัตน์ ลุนผา

เกษตรศาสตร์

/

๖๕. ดร.เมทินี มาเวียง

เกษตรศาสตร์

/

๖๖. ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์

ศิลปศาสตร์

/

๖๗. ดร.เนตรดาว เถาถวิล

ศิลปศาสตร์

/

๖๘. นายจักเรศ อิฐรัตน์

ศิลปศาสตร์

/

๖๙. ดร.ภาสพงค์ ผิวพอใช้

ศิลปศาสตร์

/

๗๐. ดร.ยุวดี จิตต์โกศล

ศิลปศาสตร์

/

๗๑. นายจักรพันธ์ แสงทอง

ศิลปศาสตร์

/

๗๒. ผศ.วัชรี ศรีคา

ศิลปศาสตร์

/

๗๓. นางสาวกันยรัตน์ ศรีจันทร์

ศิลปศาสตร์

/

๗๔. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร

ศิลปศาสตร์

/

๗๕. ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา

ศิลปศาสตร์

/

๗๖. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค

ศิลปศาสตร์

/

๗๗. ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

ศิลปศาสตร์

/

๗๘. นายสุทธิพงศ์ เพิ่มพูน

ศิลปศาสตร์

/

๗๙. นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ

นิติศาสตร์

/

๘๐. นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์

นิติศาสตร์

/

๘๑. ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

นิติศาสตร์

/

ชื่อ – นามสกุล

คณะ

หมายเหตุ
สาขาประเมินสาขาสารสนเทศ
สาขาประเมินสาขาสารสนเทศ

สาขาประเมินสาขาสารสนเทศ

๘๒. นายดิเรก บวรสกุลเจริญ

นิติศาสตร์

ประสบการณ์
ประเมิน
มี
ไม่มี
/

๘๓. นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

นิติศาสตร์

/

๘๔. นางสาวศิริวิมล เสมอใจ

นิติศาสตร์

/

๘๕. ดร.เพ็ญพักตร์ พื้นผา

บริหารศาสตร์

/

๘๖. นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ์

บริหารศาสตร์

/

๘๗. นางสายเพชร อักโข

บริหารศาสตร์

/

๘๘. นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์

บริหารศาสตร์

/

๘๙. นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย

บริหารศาสตร์

/

๙๐. นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา

บริหารศาสตร์

/

๙๑. นางรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์

บริหารศาสตร์

/

๙๒. ดร.กฤตยา อุทโธ

บริหารศาสตร์

/

๙๓. นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์

ศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
ศิลปประยุกต์และการ

/
/

๙๖. นายจักรภพ เสาเวียง

ออกแบบ
ศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
ศิลปะประยุกต์และการ

๙๗. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

ออกแบบ
รัฐศาสตร์

๙๘. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์

รัฐศาสตร์

๙๙. นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์

รัฐศาสตร์

๑๐๐. นางสาวปวีณา ทองบุญยัง
๑๐๐.นางสาวสุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์

มุกดาหาร (การจัดการ
ธุมุรกกิดาหาร
จ) (การจัดการ

๑๐๑.อาจารย์ณัฏฐ์นรี โสภากันต์

ธุรกิจ)
มุกดาหาร (สารสนเทศ)

ชื่อ – นามสกุล

๙๔. นางสาวลลิดา บุญมี
๙๕. นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ

คณะ

/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ประสบการณ์
ประเมิน
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
มี
ไม่มี
๑. ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง
คณะเภสัชศาสตร์
/
๒. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

คณะเภสัชศาสตร์

/

๓. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

คณะเภสัชศาสตร์

/

๔. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา

คณะเภสัชศาสตร์

/

๕. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

คณะเภสัชศาสตร์

/

๖. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

คณะเภสัชศาสตร์

/

๗. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

คณะเภสัชศาสตร์

/

๘. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

/

๙. รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

/

๑๐. ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

/

๑๑. ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

/

๑๒. ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

/

๑๓. ดร.รัชดา โสภาคะยัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

/

๑๔. นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร

คณะพยาบาลศาสตร์

/

๑๕. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

คณะพยาบาลศาสตร์

/

๑๖. ดร.สุวภรณ์ แดนดี

วิทยาลัยฯ

/

๑๗. รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

/

๑๘. รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์

/

๑๙. ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

คณะวิทยาศาสตร์

/

๒๐. ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต

คณะวิทยาศาสตร์

/

๒๑. ดร.ทรงอานาจ พงษ์สมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

/

๒๒. ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ

คณะวิทยาศาสตร์

/

๒๓. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

/

๒๔. ดร.กฤตยา อุทโธ

คณะบริหารศาสตร์

/

๒๕. นางสายเพชร อักโข

คณะบริหารศาสตร์

/

๒๖. นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์

คณะบริหารศาสตร์

/

หมายเหตุ

๒๗. นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย

คณะบริหารศาสตร์

ประสบการณ์
ประเมิน
มี
ไม่มี
/

๒๘. นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา

คณะบริหารศาสตร์

/

๒๙. นางรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์

คณะบริหารศาสตร์

/

๓๐. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร

คณะศิลปศาสตร์

/

๓๑. ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา

คณะศิลปศาสตร์

/

๓๒. ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์

คณะศิลปศาสตร์

/

๓๓. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค

คณะศิลปศาสตร์

/

๓๔. ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์

คณะศิลปศาสตร์

/

๓๕. ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

คณะศิลปศาสตร์

/

๓๖. ผศ.ดร.วัชรี ศรีคา

คณะศิลปศาสตร์

/

๓๗. นายสุทธิพงศ์ เพิ่มพูน

คณะศิลปศาสตตร์

/

๓๘. นางสาวศศิวิมล เสมอใจ

คณะนิติศาสตร์

๓๙. นางสาวศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

คณะนิติศาสตร์

๔๐. นางมิรันตี เจียรักสุวรรณ

คณะนิติศาสตร์

/

๔๑. นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์

คณะนิติศาสตร์

/

๔๒. นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์

คณะศิลปประยุกต์ฯ

๔๓. ดร.ติ๊ก แสนบุญ

คณะศิลปประยุกต์ฯ

๔๔. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

คณะเกษตรศาสตร์

/

๔๕. ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

คณะเกษตรศาสตร์

/

๔๖. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด

คณะเกษตรศาสตร์

/

๔๗. ดร.เมทินี มาเวียง
คณะเกษตรศาสตร์
๔๘.
กัญญา
คลังสินตระกู
ศิริกุลลสันติรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
๔๙. ดร.สุ
นางสาววิ
ภาพรรณ

/

๕๐. นางนลินี ธนสันติ

สานักงานอธิการบดี

/

๕๑. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา

สานักงานอธิการบดี

/

๕๒. นางปนัดดา ฤทธิชู

สานักงานอธิการบดี

/

ชื่อ – นามสกุล

คณะ

/
/

/
/

/

หมายเหตุ

