
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ คร้ังที่ 5/2564 ในวันที่ 6 ตลุาคม 2564 

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ AUN-QA) 
 

ประธานกรรมการ/กรรมการ 
สังกัด 

  คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณนิ  โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง  คณะศิลปศาสตร์ 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์   โสภณ* ฟองเพชร  คณะบริหารธุรกิจ 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา*  ศรนีฤวรรณ  คณะบริหารธุรกิจ 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรนิทร์ สุภาพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์ 

6 Asst.Prof. Dr. Jorge Fidel  Barahona Caceres  คณะเศรษฐศาสตร์ 

7 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิม  คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมฯ 

8 อาจารย์ ดร. อานนท์* ปะเสระกัง  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์   พันธ์ศักดิ์ ภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

10 อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

11 อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล คณะศิลปศาสตร์ 

12 อาจารย์ ดร. รัชชานนท์* สมบูรณ์ชัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 

13 อาจารย์ ดร. ปรมนิทร์ นาระทะ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

14 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน คณะผลิตกรรมการเกษตร 

15 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

* ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ ทปอ. จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 
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กรรมการ 
สังกัด 

  คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 

1 อาจารย์   อรจนา แสนไชย จันทรประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

2 อาจารย์ ดร. ถมรัตน์* ชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

3 อาจารย์ ดร. ดร.สมนกึ สินธุปวน คณะวทิยาศาสตร์ 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาภรณ*์ ปันทะรส คณะวทิยาศาสตร์ 

5 อาจารย์   จริาภรณ์* ศรนีาค คณะศิลปศาสตร์ 

6 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ 

7 อาจารย์  สุชรีา* ขยาย คณะบริหารธุรกิจ 

8 อาจารย์ ดร. อนุวัฒน*์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

9 อาจารย์ ดร. ศริิโสภา*   อินขะ วรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

10 อาจารย์   ดวงพร เพิ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

11 อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

14 อาจารย์ ดร. สิรยิุพา* เลิศกาญจนาพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

15 อาจารย์   ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

16 อาจารย์ ดร. เกศนิี* วีรศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

17 รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

18 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

19 อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดงึษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

20 อาจารย์ ดร. วิลาสิน*ี บุญธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

21 อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ* คำตัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

22 อาจารย์ ดร. วัชร*ี เลขะวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 
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กรรมการ 
สังกัด 

  คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 

23 อาจารย์   นาตาลี อาร์ ใจเย็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

24 อาจารย์   วีรชัย เพชรสุทธิ ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

25 อาจารย์ ดร. กัญชลิกา* คงย่อง คณะเศรษฐศาสตร์ 

26 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก* สังข์แก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 

27 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรต*ิ ชัยพิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

28 อาจารย์ ดร. ทำเนียบ* อุฬารกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

29 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ระวี* กองบุญเทียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

30 อาจารย์   กริ่งกาญจน์ เจริญกุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

31 อาจารย์   วิชญา โคตรฐิตธิรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

32 ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. ณัฏฐ์พัชร* เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

33 อาจารย์   จักรพงษ์ ไชยวงศ์  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

34 อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

35 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จติมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

36 อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา* สุขเกษม วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

37 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ*์ ชนะถาวร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

 

* ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ ทปอ. จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 

 

 

 

 


