
คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ ๕๔๓/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
___________________________

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
กําหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย "ระบบการประกันคุณภาพภายใน" และ "ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก" เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาผนวก
กับในปี ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีระบบและเกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองได้มาตรฐานตามที่กําหนดและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอก จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ดังน้ี

๑ . คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ประธานกรรมการ
๑.๒ อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา กรรมการ
๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ กรรมการ
๑.๕ อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล กรรมการ
๑.๖ อาจารย์ ธนขวัญ บุษบัน กรรมการ
๑.๗ อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม กรรมการ
๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที กรรมการ
๑.๙ อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ กรรมการ
๑.๑๐ นางอนงค์ นําสุวิมลกุล กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวรดาศา โพธ์ิจาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ 
๑. กําหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในของคณะ
๒. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
๓. ให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย



๒. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
๒.๑ อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ ประธานกรรมการ
๒.๒ นางอนงค์ นําสุวิมลกุล กรรมการ
๒.๓ นางสุริยาภา โสภณวสุ กรรมการ
๒.๔ นางสาวโยษิตา ดีไพร กรรมการ
๒.๕ นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ กรรมการ
๒.๖ นางสาวยุวดี นิตุธร กรรมการ
๒.๗ นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ กรรมการ
๒.๘ นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง กรรมการ
๒.๙ นายวรงค์ ช่ืนครุฑ กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ กรรมการ
๒.๑๑ นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ กรรมการ
๒.๑๒ นางสาววิรงรอง ทําโย กรรมการ
๒.๑๓ นายปวิตร คงประเสริฐ กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวทัศนียา มีเป่ียมสมบูรณ์ กรรมการ
๒.๑๕ นางทิฆัมพร อิสริยอนันต์ กรรมการ
๒.๑๖ นางลลิสา สหนาวิน กรรมการ
๒.๑๗ นางสาวรดาศา โพธ์ิจาด กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ 
๓. ประสานงานกับสาขาวิชา และหน่วยงานภายนอกคณะที่เก่ียวข้อง เพ่ือเก็บข้อมูลและรวบรวมเอกสาร
๔. จัดทําและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้าง

อิงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดทํารายงานการประเมินตน
เองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ

๕. จัดทํา และรายงานผลการดําเนินงานโครงการของคณะตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ
ผู้บริหารทราบ

๖. เผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะให้สาธารณชนรับทราบ
๗. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ

๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตัวแทนนักศึกษา
๓.๑ นายวชิรสร บัวขาว ประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๒ นายรุ่งเกียรติ บุญทาป รองประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๓ นายมานิตย์ พลทามูล รองประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๔ นางสาวพารีซ่า โนรูซีทับรีซี รองประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๕ นางสาวกมลนันท์ หนูนวล เลขานุการสโมสรนักศึกษา
๓.๖ นางสาวอาริยา มาลัยหงษ์ ประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓.๗ นายเกียรติคุณ ยอดปรีชา กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓.๘ นางสาวณัฐธินี สายบัวต่อ กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓.๙ นายธนากร ผลจันทร์ ประธานฝ่ายเชียร์และผู้นําเชียร์
๓.๑๐ นายภัทรพล เอมดี รองประธานฝ่ายเชียร์
๓.๑๑ นางสาวศุภาพิชญ์ กําลังดี กรรมการฝ่ายเชียร์
๓.๑๒ นางสาวกาลัญญุตา บุญสิน รองประธานฝ่ายผู้นําเชียร์



๓.๑๓ นายวรศักดิ์ ยังอ้น กรรมการฝ่ายผู้นําเชียร์
๓.๑๔ นายเจริญ สุนทรเกตุ ประธานฝ่ายกีฬา
๓.๑๕ นายณัฐวุฒิ วันเดีย กรรมการฝ่ายกีฬา
๓.๑๖ นางสาวสโรชา ทัตเพชร กรรมการฝ่ายกีฬา
๓.๑๗ นายปุญญพัฒน์ อาสนสุวรรณ์ กรรมการฝ่ายกีฬา
๓.๑๘ นายกิตติพงศ์ เทียมพิทักษ์ ประธานฝ่ายเทคนิค
๓.๑๙ นายธีรกร สุวรรณช่ืน กรรมการฝ่ายเทคนิค
๓.๒๐ นายวชิรวิทย์ อุตตะมะ กรรมการฝ่ายเทคนิค
๓.๒๑ นายนิกร นันทวงศ์ กรรมการฝ่ายเทคนิค
๓.๒๒ นายโฆษิต ด่านดุษฎี ประธานฝ่ายสวัสดิการ
๓.๒๓ นายสดายุ โสวัณณะ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๓.๒๔ นายปุณณานันท์ เงินสยาม กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๓.๒๕ นางสาวแพรวนภา คชเสนี กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๓.๒๖ นางสาวอภิชญา ศิริเศวตโชค กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๓.๒๗ นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์พานิช ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓.๒๘ นางสาวรตนพร วัฒนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓.๒๙ นายชยชัย แซ่พัง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓.๓๐ นายวทัญญู พรหมานิตานนท์ ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรม
๓.๓๑ นางสาวสิริภัทร ยวงแก้ว กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรม
๓.๓๒ นางสาวนิภาพรรณ ปานแก้ว กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรม
๓.๓๓ นายทัตเทพ แซ่เหย่ียว กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรม
๓.๓๔ นางสาวอารียา พรหมบุตร ประธานฝ่ายการเงิน
๓.๓๕ นางสาวกาญจนา ศรีสง่า กรรมการฝ่ายการเงิน

หน้าที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายนักศึกษา
ให้ความร่วมมือกับการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะ และมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบ

หมาย

ส่ัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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