คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ ๖๕๕/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
___________________________
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุรภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประกาศกําหนด
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
ประธานกรรมการ
๑.๒ ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา
กรรมการ
๑.๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ กรรมการ
๑.๔ อาจารย ดร.วัฒนา
พันธุพืช
กรรมการ
๑.๕ อาจารย ธนขวัญ
บุษบัน
กรรมการ
๑.๖ อาจารย ดร.ชูเกียรติ
ผุดพรมราช
กรรมการ
๑.๗ รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที
กรรมการ
๑.๘ อาจารย ดร.กิตติคุณ
มีทองจันทร
กรรมการ
๑.๙ รองศาสตราจารยศิวพันธุ
ชูอินทร
กรรมการ
๑.๑๐ อาจารย ดร.ชินวัฒน
ศาสนนันทน
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวรดาศา
โพธิ์จาด
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และใหความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ
งานการประกันคุณภาพภายในของคณะ

๒. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ
สอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
๓. ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย
๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 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 นายวรงค
ชื่นครุฑ
กรรมการ
๒.๘ นางสาวนภาพร
ทองรัตนชาติ
กรรมการ
๒.๙ นางสาววิภาวดี
วงศพุฒิเลิศ
กรรมการ
๒.๑๐ นายปวิตร
คงประเสริฐ
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวทัศนียา
มีเปยมสมบูรณ
กรรมการ
๒.๑๒ นายศุภพล
คําชื่น
กรรมการ
๒.๑๓ นางทิฆัมพร
อิสริยอนันต
กรรมการ
๒.๑๔ นายพงศธร
ผลพัฒนาสกุลชัย
กรรมการ
๒.๑๕ นายนฤดม
จิ๋วประดิษฐกุล
กรรมการ
๒.๑๖ นางสาวธนัญภรณ ทองขาว
กรรมการ
๒.๑๗ นายกิตติศักดิ์
ภูอมร
กรรมการ
๒.๑๘ วาที่ ร.ต.พัฒนพงษ คําใส
กรรมการ
๒.๑๙ นางกอบกูล
ขําสุวรรณ
กรรมการ
๒.๒๐ นายอําพร
ชิราพฤกษ
กรรมการ
๒.๒๑ นางมาลี
ทองพิมพ
กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวจีรนันท
ปตตพงษ
กรรมการ
๒.๒๓ นางสาวรดาศา
โพธิ์จาด
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๔ นายอิทธิเชษฐ
กาฬสุวรรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับคณะ
๓. ประสานงานกับสาขาวิชา และหนวยงานภายนอกคณะที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บขอมูลและ
รวบรวมเอกสาร
๔. จัดทําและรวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รวมทั้ง
่

ใ

เอกสาร/หลักฐานอางอิงตางๆ เพือสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัด
ทํารายงานการประเมินตนเองผานระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
๕. จัดทํา และรายงานผลการดําเนินงานโครงการของคณะตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ตอผูบริหารทราบ
๖. เผยแพรรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะให
สาธารณะชนรับทราบผานชองทางเว็บไซตคณะ และอื่นๆ
๗. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ
๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตัวแทนนักศึกษา
๓.๑ นายนันทวัฒน จรัลเดชากร
ประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๒ นายอมเรศ เข็มอนุสุข
รองประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๓ นายชวิศ ธนกรไพศาล
รองประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๔ นายณัฐวัตร จิตจง
รองประธานสโมสรนักศึกษา
๓.๕ นายนาวิน นาวาทอง
ประธานฝายเชียร
๓.๖ นายวิสิทธิศักดิ์ ภัทรนิธิโรจน
รองประธานฝายเชียร
๓.๗ นายปยะ เทียบขุนทด
ประธานฝายเทคนิค
๓.๘ นายปุริม ปลื้มเกษร
ประธานฝายกีฬา
๓.๙ นางสาวสุนทรี เอี่ยมออนตา
ประธานฝายการเงิน
๓.๑๐ นางสาวบุษยามาศ คุมมณี
ประธานฝายวางแผนและพัฒนา
๓.๑๑ นางสาวธิดารัตน เลิศจันทร
ประธานฝายศิลปวัฒนธรรม
๓.๑๒ นางสาวศินีณัฐ ประทีปทอง
ประธานฝายสวัสดิการ
๓.๑๓ นางสาวศรัณยา จันทรแถม
เลขานุการสโมสรนักศึกษา
๓.๑๔ นายภราดร มั่นคง
ประธานฝายประชาสัมพันธ
๓.๑๕ นางสาวสุพิชญา เหลาอินทร
ประธานฝายวิชาการ
๓.๑๖ นางสาวจิณหนภา ชางแยม
รองประธานฝายสวัสดิการ
๓.๑๗ นางสาวพัชราภา เสริมเปลงศรี รองประธานฝายศิลปวัฒนธรรม
๓.๑๘ นายศิวกร เรืองแสน
คณะกรรมการฝายเทคนิค
๓.๑๙ นางสาวสุพิชญา รมเย็น
คณะกรรมการฝายวางแผนและพัฒนา
๓.๒๐ นางสาวชลดา นุชปรีดา
คณะกรรมการฝายเชียร
๓.๒๑ นายวีรยุท โหยหวล
คณะกรรมการฝายเทคนิค
๓.๒๒ นายบุญฤทธิ์ อํ่าเจริญ
คณะกรรมการฝายศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒๓ นางสาวเมธาวี ทองเหลือง
คณะกรรมการฝายเชียร
๓.๒๔ นางสาวรัชนีกร ทอนชาติ
คณะกรรมการฝายกีฬา
๓.๒๕ นางสาวภลิตา พิลาสุข
คณะกรรมการฝายวิชาการ
๓.๒๖ นางสาวศิริพร สรรพอาสา
คณะกรรมการฝายเชียรและผูนําเชียร
๓.๒๗ นายกัมพล กุรัมย
คณะกรรมการฝายศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒๘ นางสาวอนันญา มิตรศิริวัฒน
คณะกรรมการฝายเชียรและผูนําเชียร
๓.๒๙ นายพัฒวงศ คงทม
คณะกรรมการฝายกีฬา

๓.๓๐ นางสาวปรีชาพร มวงมณี
๓.๓๑ นายกิติวัฒน สุนชัย
๓.๓๒ นางสาวอารีรัตน นอยคํามี
๓.๓๓ นางสาวฐาปนี ทรงแกว
๓.๓๔ นางสาวจันทนี รักษาวงศ

คณะกรรมการฝายการเงิน
คณะกรรมการฝายวางแผนและพัฒนา
คณะกรรมการฝายวิชาการ
คณะกรรมการฝายกีฬา
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ

หนาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายนักศึกษา
ใหความรวมมือกับการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย ตามที่
ไดรับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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