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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
…………………………. 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มี
ลักษณะงานใกล้เคียงกัน และเพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน
สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 

ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามก าหนดเวลาได้ ให้คณะกรรมการนโยบายการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม 

โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ท าหน้าที่ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการ
ด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕8 ระดับส่วนงานสนับสนุน ตามที่ระบุให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
  

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๓   กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
                 (นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์)  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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1. บัณฑิตวทิยาลยั   ประเมินฯ วันที่ 27  กันยายน 2559 
1) อ.ดร.พีระพงศ์   ตริยเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.จุฑามาศ  บัตรเจริญ              คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
3) อ.ดร.สมจิตต์  ปาละกาศ               คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ 
4) นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์  ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ   
 

2. ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน    ประเมินฯ วันที่ 29 กันยายน 2559 
1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.นงนุช อังยุรีกุล                        คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
3) ผศ.ดร.พจนา  สีมันตร                    คณะเกษตร ก าแพงแสน  กรรมการ 
4) นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์  ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 
3. ส านักงานวทิยาเขตศรรีาชา ประเมินฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 

1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.อัญชสา  ประมวลเจริญกิจ       คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 

      และวิศวกรรมศาสตร์     
3) อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กรรมการ 
4) นางประวีณ์นุช เกตแุก้ว   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 
4. ส านักหอสมดุ   ประเมินฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

1) อ.ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล             คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
3) ดร.จิตรา  พึง่พานิช                       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4) นางกัลยาณี รัตนวราหะ   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 
5. ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน    ประเมินฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 

1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์             คณะประมง   กรรมการ 
3) รศ.ประดนเดช นีละคุปต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ   
4) นางประวีณ์นุช เกตแุก้ว   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 
6. ส านักหอสมดุ ก าแพงแสน ประเมินฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 

1) อ.ดร.พีระพงศ์   ตริยเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล         คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
3) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร                      คณะเกษตร ก าแพงแสน  กรรมการ 
4) น.ส.วาสฏิฐี ไวต ี   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
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7. ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม   ประเมินฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง                    คณะมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
3) รศ.นงนุช อังยุรีกุล                         คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
4) นายจตุรงค์  ตันนุกูล   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
 

8. ส านักงานวทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวัดสกลนคร   ประเมินฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์              คณะประมง   กรรมการ 
3) รศ.นงนุช อังยุรีกุล                         คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
4) นางอรุณศรี  นิภานันท์   ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เลขานุการ 

      จังหวัดสกลนคร 
 

9. สถาบนัวจิยัและพฒันาแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ประเมินฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ                    คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
3) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์                   คณะสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
4) นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 

10. ส านักบริการคอมพวิเตอร์  ประเมินฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
1) อ.ดร.พีระพงศ์   ตริยเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.นงนุช อังยุรีกุล                         คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
3) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา               คณะเกษตร   กรรมการ 
4) นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
 

11. สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
1) อ.ดร.พีระพงศ์   ตริยเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล         คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
3) ผศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล              คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
4) นายจิรพฒัน์  ธารีสืบ   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 

12. ศูนยน์านาชาตสิรินิธรเพื่อการวจิยั พฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยี ประเมินฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) อ.ดร.สุขุมาลย์  เลิศมงคล                  คณะเกษตร   กรรมการ 
3) น.ส.ณัฏยา เบ้าสุภี   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 

13. ส านักงานอธิการบด ี    ประเมินฯ วันที่ 25, 29 พฤศจิกายน 1, 6 และ 8 ธันวาคม 2559 
 กลุม่ 1 ดา้นการเงนิ 3 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่กองคลงั ส านักงานตรวจสอบภายใน และส านักงานทรัพยส์นิ 

วนัที ่25 พฤศจิกายน 2559 
1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์             คณะประมง   กรรมการ 
3) ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล         คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
4) น.ส.ณัฏยา เบ้าสุภี   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
5) น.ส.วาสฏิฐี ไวต ี   ส านักงานประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กลุม่ 2 ดา้นบรหิารทัว่ไป 4 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่กองการเจา้หนา้ที ่กองกลาง กองวเิทศสมัพนัธ ์ส านักงานกฎหมาย 
วนัที ่29 พฤศจิกายน 2559 
1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ                    คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
3) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์                คณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
4) น.ส.ณัฏยา เบ้าสุภี   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
5) น.ส.วาสฏิฐี ไวต ี   ส านักงานประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กลุม่ 3 ดา้นบรกิาร 5 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่สถานพยาบาล กองกจิการนสิติ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
ส านักการกีฬา และส านกังานบริการวชิาการ  
วนัที ่1 และวนัที ่6 ธนัวาคม 2559 
1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา              คณะเกษตร   กรรมการ 
3) อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กรรมการ 
4) น.ส.ณัฏยา เบ้าสุภี   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
5) น.ส.วาสฏิฐี ไวต ี   ส านักงานประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กลุม่ 4 ดา้นนโยบายและประกันคุณภาพ 2 หนว่ยงาน ได้แก่ กองแผนงาน และส านกังานประกนัคุณภาพวนัที ่8 
ธนัวาคม 2559 
1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) อ.ดร.สุขุมาลย์  เลิศมงคล                    คณะเกษตร   กรรมการ 
3) อ.สุจิตตา เรืองรัศมี                         คณะเกษตร   กรรมการ 
4) น.ส.ณัฏยา เบ้าสุภ ี   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
5) น.ส.วาสฏิฐี ไวต ี   ส านักงานประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

14. สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร ประเมินฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 
1) รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) รศ.นงนุช อังยุรีกุล                         คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
3) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์                   คณะสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
4) น.ส.นงนาฏ พัวประเสริฐ  ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 
 

15. ส านักทะเบยีนและประมวลผล      ประเมินฯ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 
1) ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร                  คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
3) น.ส.วิไลรัตน์ วริิยะวิบูลย์กิจ               ส านักงานประกันคุณภาพ  กรรมการ 
4) น.ส.สุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์   ส านักงานประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

 


