คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ ๕๗๑/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
___________________________
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย "ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน" และ "ระบบการประกันคุณภาพภายนอก" เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีระบบและเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากหนวยงาน
ตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
ประธานกรรมการ
๑.๒ อาจารย ดร.ชินวัฒน
ศาสนนันทน รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา
กรรมการ
๑.๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ กรรมการ
๑.๕ อาจารย ดร.วัฒนา
พันธุพืช
กรรมการ
๑.๖ อาจารย ธนขวัญ
บุษบัน
กรรมการ
๑.๗ อาจารย ดร.ชูเกียรติ
ผุดพรมราช กรรมการ
๑.๘ รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที
กรรมการ
๑.๙ อาจารย ดร.กิตติคุณ
มีทองจันทร กรรมการ
๑.๑๐ นางสุริยาภา
โสภณวสุ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวรดาศา
โพธิ์จาด
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. กําหนดนโยบายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ
๒. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
๓. ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และระดับคณะ

๔. ปฏิบัติงานอืนทีเกียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาทีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย
๒. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
๒.๑ อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสุริยาภา
โสภณวสุ
กรรมการ
๒.๓ นางสาวปาณิสรา
นิตุธร
กรรมการ
๒.๔ นางสาววิรงรอง
ทําโย
กรรมการ
๒.๕ นายศุภกิจ
ขจรกิตติมศักดิ์
กรรมการ
๒.๖ นางสาวสุมิตรา
พรหมขุนทอง
กรรมการ
๒.๗ นายอิทธิเชษฐ
กาฬสุวรรณ
กรรมการ
๒.๘ นายวรงค
ชื่นครุฑ
กรรมการ
๒.๙ นางสาวนภาพร
ทองรัตนชาติ
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาววิภาวดี
วงศพุฒิเลิศ
กรรมการ
๒.๑๑ นายปวิตร
คงประเสริฐ
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวทัศนียา
มีเปยมสมบูรณ
กรรมการ
๒.๑๓ นายศุภพล
คําชื่น
กรรมการ
๒.๑๔ นางทิฆัมพร
อิสริยอนันต
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวธนัญภรณ ทองขาว
กรรมการ
๒.๑๖ นายกิตติศักดิ์
ภูอมร
กรรมการ
๒.๑๗ วาที่ ร.ต.พัฒนพงษ คําใส
กรรมการ
๒.๑๘ นางกอบกูล
ขําสุวรรณ
กรรมการ
๒.๑๙ นายอําพร
ชิราพฤกษ
กรรมการ
๒.๒๐ นางมาลี
ทองพิมพ
กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวจีรนันท
ปตตพงษ
กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวรดาศา
โพธิ์จาด
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
๑. ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ
๓. ประสานงานกับสาขาวิชา และหนวยงานภายนอกคณะที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บขอมูลและรวบรวมเอกสาร
๔. จัดทําและรวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รวมทั้งเอกสาร/หลักฐาน
อางอิงตางๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองผานระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
๕. จัดทํา และรายงานผลการดําเนินงานโครงการของคณะตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ตอผูบริหารทราบ
๖. เผยแพรรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะใหสาธารณะชนรับทราบ
ผานชองทางเว็บไซตคณะ และอื่นๆ
๗. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตัวแทนนักศึกษา
๓.๑ นายวชิรพนธ
จันทรอุบล
๓.๒ นางสาวอัจฉรา
ดรประทุม

ประธานสโมสรนักศึกษา
เลขานุการสโมสรนักศึกษา

๓.๓ นางสาวศุธาทิพย
๓.๔ นายวีรยุทธ
๓.๕ นายสวิส
๓.๖ นางสาวศรีเพชร
๓.๗ นางสาวสุพิชญา
๓.๘ นางสาวประภัสรา
๓.๙ นางสาวอนุธิดา
๓.๑๐ นายโสภณ
๓.๑๑ นายธัชพงศ
๓.๑๒ นางสาวบุษยามาศ
๓.๑๓ นางสาวอนุชนา
๓.๑๔ นางสาวสุนทรี
๓.๑๕ นางสาวศินีณัฐ
๓.๑๖ นางสาวศิริรัตน
๓.๑๗ นางสาวนารีรัตน
๓.๑๘ นางสาวนิภาพรรณ
๓.๑๙ นายวิสิทธิศักดิ์
๓.๒๐ นายนันทวัฒน
๓.๒๑ นายเนวิน
๓.๒๒ นางสาวณิชกานต
๓.๒๓ นายนครินทร
๓.๒๔ นางสาวศรัณยา
๓.๒๕ นายวรากร
๓.๒๖ นายจิรศักดิ์
๓.๒๗ นางสาวพัชราภา
๓.๒๘ นางสาวธิดารัตน
๓.๒๙ นายวสันต
๓.๓๐ นายภารดร
๓.๓๑ นายอมเรศ
๓.๓๒ นายปยะ
๓.๓๓ นายอัฐพล
๓.๓๔ นายณัฐวัตร
๓.๓๕ นายชวิช
๓.๓๖ นายนันธพงศ
๓.๓๗ นางสาวธีราพร
๓.๓๘ นางสาวจิณหนภา
๓.๓๙ นายอนุสิทธิ์
๓.๔๐ นางสาวเพ็ญนภา

ปรีชารัตน
คุบแกว
ชมพู
ทองขาว
เหลาอินทร
เตียกประโคน
จําเหล
ประสงคนิจกิจ
บัวโต
คุมมณี
ไตรเรืองไพศาล
พรรัมย
ประทับทอง
กิตติโรจนรัตนะ
หงสจันทร
นามมนตรี
ภัทรนิธิโรจน
จรัลเดชากร
นาวาทอง
บัวชาวเกาะ
วงษมนตรี
จันทรแถม
กันหาพันธ
ตองออน
เสริมเปลงศรี
เลิศจันทร
คุณเจริญ
มั่นคง
เข็มอนุสุข
เทียบขุนทด
แจงสวาง
จิตจง
ธนกรไพศาล
เนตรอนงค
รมโพธิ์ชี
ชางแยม
แสงสวาง
เชื้อคําเพ็ง

รองประธานสโมสรนักศึกษา
รองประธานสโมสรนักศึกษา
รองประธานสโมสรนักศึกษา
ประธานฝายวางแผน
รองประธานฝายวางแผน
คณะกรรมการฝายวางแผน
ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม
รองประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝายศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝายศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานฝายวิชาการ
รองประธานฝายวิชาการ
คณะกรรมการฝายวิชาการ
คณะกรรมการฝายวิชาการ
ประธานฝายเชียร
รองประธานฝายเชียร
คณะกรรมการฝายเชียร
คณะกรรมการฝายเชียร
คณะกรรมการฝายเชียร
รองประธานฝายผูนําเชียร
ประธานฝายประชาสัมพันธ
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
ประธานฝายสวัสดิการ
รองประธานฝายสวัสดิการ
คณะกรรมการฝายสวัสดิการ
คณะกรรมการฝายสวัสดิการ
ประธานฝายเทคนิค
รองประธานฝายเทคนิค
คณะกรรมการฝายเทคนิค
คณะกรรมการฝายเทคนิค
ประธานฝายกีฬา
รองประธานฝายกีฬา
คณะกรรมการฝายกีฬา
คณะกรรมการฝายกีฬา
ประธานฝายการเงิน
รองประธานฝายการเงิน
คณะกรรมการฝายการเงิน
คณะกรรมการฝายการเงิน

หนาทีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายนักศึกษา
๑. ใหความรวมมือกับการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย ตามที่ไดรับมอบ
หมาย
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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