คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ ๕๘๑/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
___________________________
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย "ระบบการประกันคุณภาพภายใน" และ "ระบบการประกันคุณภาพภายนอก"
และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ ใหสถาบันการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประกาศและกําหนด
เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีระบบและเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง ไดมาตรฐานตามที่กําหนดและเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากตน
สังกัดและหนวยงานภายนอก จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจํา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ

๑๓ หลักสูตร

๑.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

๑.๒ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองประธานกรรมการ

๑.๓ รองคณบดีฝายวิชาการฝายบริหาร

กรรมการ

๑.๔ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการ

๑.๕ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

กรรมการ

๑.๖ รองคณบดีฝายบริหาร

กรรมการ

๑.๗ หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร
๑.๘ หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต

กรรมการ
กรรมการ

๑.๙ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
๑.๑๐ นางสาวรดาศา โพธิ์จาด
๑.๑๑ นายอิทธิเชษฐ กาฬสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
๑. กํากับดูแลในภาพรวมของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน

๒. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ
สอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
๓. ใหคําแนะนํา คําปรึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวมถึง
การเขียนผลการดําเนินงานเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหอาจารยทุกหลักสูตร

๔.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดีมอบหมาย
๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
อาจารย ดร.จาริวัฒน
พิษณุวงศ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา

วอนสวัสดิ์ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยพัฒน

แสงสุวรรณ กรรมการ

อาจารย ดร.พลอยทราย

โอฮามา

อาจารย ดร.ชินวัฒน

ศาสนนันทน กรรมการ

อาจารย ดร.เสาวณีย
อาจารย ดร.รัตนชัย
อาจารย ดร.จิตรลดา
อาจารยณัฐกมล

คําพันธ กรรมการ
ไทยประทุม กรรมการ
ชูมี
กรรมการ
พึ่งสําราญ กรรมการ

กรรมการ

๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๒.๑ แขนงวิชาชีววิทยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑารพ
สุธาธรรม
อาจารย ดร.มนัสวี
เดชกลา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิราภรณ
พิกุลทอง
อาจารยชเนศ
วรรณะ
อาจารยศิริรัตน
พักปากนํ้า
อาจารย ดร.นฤมล
บุญมั่น
Dr. Mohammad Bagher Javadi nobandegani

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๒.๒ แขนงวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฒาลิศา
รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ

เนียมมณี กรรมการ
แจมพงษ กรรมการ
ตะปนตา กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยศรีสุวรรณ
เกษมสวัสดิ์ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ
เจริญโภคราช กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร
ผอนผัน กรรมการ
๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๙
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรัล
ลือวรศิริกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.อมรา
อิทธิพงษ กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค
สังวาระนที กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย
แสนศิริพันธ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ
เลิศลพ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ
ริ้วทอง
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยธนัฐ
กรอบทอง กรรมการ
๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๙

อาจารย ดร.ชูเกียรติ
ผุดพรมราช กรรมการ
อาจารยกัญญา
บวรโชคชัย กรรมการ
อาจารยสมฤดี
พงษเสนา กรรมการ
อาจารย ดร.ปยดา
วงศวิวัฒน กรรมการ
อาจารย ดร.ณัฐณิชา
กลีบบัวบาน กรรมการ
๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๙
อาจารยกัญญารัตน
บุษบรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.โกมล
ไพศาล
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.นิศากร
สังวาระนที กรรมการ
อาจารย ดร.สาริสา
ปนคํา
กรรมการ
อาจารยพัชรากร
โรจนสุวกุล กรรมการ
อาจารย ดร.อเสข
ขันธวิชัย กรรมการ
อาจารย ดร.ไพลิน
ชยาภัม กรรมการ
๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓
แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑชีวภาพ
รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพิศ
อาจารย ดร.คณิตดา

นามวงษ กรรมการ
อาชายุทธการ กรรมการ
กาญจนกมล กรรมการ
สวางจิตร กรรมการ
ทองขาว กรรมการ

แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ
อาจารยกานตชนา
สิทธิ์เหลาถาวร กรรมการ
อาจารย ดร.วัฒนา
พันธุพืช กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยธนขวัญ
บุษบัน
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ
ฉัตรทอง กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา
พัฒนใหญยิ่ง กรรมการ
Dr. Ha Thanh
Dong
กรรมการ
๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
อาจารย ดร.ธนิดา
อาจารยนันทพร
อาจารยสุพัฒนชลี
อาจารยณัฐพล
อาจารย ดร.ชูสิทธิ์
อาจารย ดร.ปญชลี
อาจารย ดร.พิมลพร

ฉั่วเจริญ กรรมการ
อัคนิจ
กรรมการ
สิริโชควรกิตติ์ กรรมการ
ประเทิงจิตต กรรมการ
หงษกุลทรัพย กรรมการ
พัฒนิบูล กรรมการ
หงษทองคํา กรรมการ

๒.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
อาจารยนันทยง
เฟองขจรฟุง กรรมการ
อาจารยสกุลตรา
คํ้าชู
กรรมการ
อาจารยนฤมล
เปยซื่อ
กรรมการ
อาจารยกัญญาพัชร
เพชราภรณ กรรมการ

อาจารยจุฑามาศ
อาจารยปทมา
อาจารยธิดารัตน
อาจารยจิราพร
อาจารยกมลวรรณ
อาจารยกฤษณธร
พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๕๙

๒.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา
จอมศรี กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา
นวลมีศรี กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ
เกตุฉาย กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดาวรรณ
เกษเมธีการุณ กรรมการ
อาจารย ดร.ดุลยวิทย
ปรางชุมพล กรรมการ
อาจารย ดร.บุศรินทร
เอี่ยมธนากุล
กรรมการ
อาจารยชัชพล
ชอบวิทยาคุณ
กรรมการ
๒.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง
อาจารยกิตติยา
พูนศิลป กรรมการ
อาจารย ดร.กิตติคุณ
มีทองจันทร กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.นลินี
โสพัศสถิตย กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ
เตชะเพชรไพบูลย กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยรุจิจันทร
วิชิวานิเวศน
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.กัลยณัฏฐ
กุหลาบเพ็ชรทอง กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยเสถียร
จันทรปลา กรรมการ
อาจารยสุวิมล
คุปติวุฒิ กรรมการ
อาจารยภาณุ
วราภรณ กรรมการ
๒.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
อาจารย ดร.คมกฤช
อาจารยธนาเดช
อาจารยภาณุพล
อาจารยสุนิสา
อาจารยจรสพร
อาจารยจตุรภุช
อาจารย ดร.สุริยัน

พ.ศ.๒๕๕๙

มูลวงศ กรรมการ
หิรัญโญภาส กรรมการ
แสนพรม กรรมการ
วีณุตตรานนท กรรมการ
ตั้งเจริญบํารุงสุข กรรมการ
สาเอี่ยม กรรมการ

รัตตะมณี กรรมการ
โพธิ์ศรี
กรรมการ
รัตนปนัดดา กรรมการ
ราชิวงค กรรมการ
คนชุม
กรรมการ
บุษรา
กรรมการ
สมพงษ กรรมการ

๒.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
อาจารย ดร.ณิช
ผูชวยศาสตราจารยนภดล
อาจารย ดร.ฤทัยรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา
อาจารยทศพล
อาจารยเบญจศิลป

วงศสองจา
แชมชอย
สิริวัฒนรัชต
สุดเจริญ
ชูโชติ
เหลาวงษี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย
รองศาสตราจารย ดร.ชัยศรี
รองศาสตราจารยศิวพันธุ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนาวลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณบรรจบ

กาหยี
กรรมการ
ธาราสวัสดิ์พิพัฒน กรรมการ
ชูอินทร
กรรมการ
อุฑารสกุล
กรรมการ
อภิรติกุล
กรรมการ

หนาที่
๑. ดําเนินการจัดทําและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบ
หมายในระดับหลักสูตร
๒. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานตามที่ไดรายงานไวในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.๗)ใหครบถวนทุกตัวบงชี้ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามเกณฑมาตรฐานในระดับหลักสูตร
๓. เตรียมความพรอมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และนําผลการตรวจประเมินไป
พัฒนาหลักสูตรโดยจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ตอไป
๓. คณะกรรมการ กํากับ ติดตาม และการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ

ระดับหลักสูตร

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองประธาน
นางสาวนภาพร
ทองรัตนชาติ กรรมการ
นางสาววิภาวดี
วงศพุฒิเลิศ
กรรมการ
นายปวิตร
คงประเสริฐ
กรรมการ
นายวรงค
ชื่นครุฑ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรดาศา
โพธิ์จาด
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นายอิทธิเชษฐ
กาฬสุวรรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. ดําเนินการประสานขอมูลกับอาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง ๑๓ สาขาวิชา
๒. ใหการสนับสนุนขอมูล ความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๓. ติดตามและรายงานความกาวหนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรตอผูบริหารคณะทราบ
๔. ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานเพื่อรวบรวมเปนขอมูลในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)
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