
 
 
 

คําสั่งคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ท่ี๐๙๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตรป์ระจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 

  ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต้องดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ    
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑  (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ี  ๒๖๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจ
ให้ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม  
๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตรด์ังนี ้

 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑.๑  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                กรรมการ 
 ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         กรรมการ 
  ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       กรรมการ 

 ๑.๕  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าท่ี 

๑. กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร ์
๒. กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.สมศ.และ กพร. 
๓. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๔. ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายใน 
๕. กําหนดกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสู่ระดับบุคคล ระดับ

หลักสูตร  และหน่วยงาน เพ่ือให้ได้คุณภาพตามกําหนด 
๖. ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพและกลไกการดําเนินงาน แก่

คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
๗. ส่งเสริมการใช้กระบวนการ PDCA เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม 
๘. สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร ์
 ๒.๑ อาจารย์ ดร.สวัสดิช์ัย  ศรีพนมธนากร  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ อาจารย์ ดร.หฤทัย     อนุสสรราชกิจ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๔ รองศาสตราจารย์วรญา    ภูเสตวงษ์  กรรมการ 
 ๒.๕ รองศาสตราจารย์อัมพวัน   ประเสริฐภักดิ ์ กรรมการ 
 ๒.๖ รองศาสตราจารย์วิมล เอมโอช   กรรมการ 
 ๒.๗ รองศาสตราจารย์เฉลา ประเสริฐสังข์  กรรมการ 
 ๒.๘รองศาสตราจารย์ดารณี นวพันธุ ์  กรรมการ 
 ๒.๙ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันดี    ระเจริญ  กรรมการ 
 ๒.๑๐  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ กรรมการ 
                          ๒.๑๑  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร จาริก  กรรมการ 
                             ๒.๑๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศา  จรดล  กรรมการ 
                             ๒.๑๓  อาจารย์นคร   เผือกนําผล   กรรมการ 
                             ๒.๑๔  อาจารย์ เสาวนีย์ เจียมจักร   กรรมการ 
                             ๒.๑๕  อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ   สุขกส ิ  กรรมการ 
                             ๒.๑๖  อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์  กรรมการ 
                             ๒.๑๗  อาจารย์ ดร.นริศ  สวัสด ี   กรรมการ 
                             ๒.๑๘  อาจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล   กรรมการ 
                             ๒.๑๙  อาจารย์คณิศร  สามสี   กรรมการ 
                             ๒.๒๐  อาจารย์ เกศินี  ศิริสุนทรไพบูลย ์  กรรมการ 
                             ๒.๒๑  อาจารย์ ญาณิศา  บุญพิมพ์   กรรมการ 
                             ๒.๒๒  อาจารย์ วราลี ถนอมชาติ   กรรมการ 
                             ๒.๒๓  อาจารย์ กรองทอง จุลิรัชนีกร  กรรมการ 
                             ๒.๒๔  อาจารย์ อติราช  เกิดทอง   กรรมการ 
                             ๒.๒๕  อาจารย์ จักรวรรด ิ ก่ิงส้มกลาง  กรรมการ 
                             ๒.๒๖  อาจารย์ จุลลดา  จุลเสวก   กรรมการ 
                             ๒.๒๗  อาจารย์ ชาญชลักษณ์  เยี่ยมมิตร  กรรมการ 
                             ๒.๒๘  อาจารย์ พัชรินทร์  รุจิรานุกูล  กรรมการ  
                             ๒.๒๙  อาจารย์ ธันวดี  ดอนวิเศษ   กรรมการ 
                             ๒.๓๐  อาจารย์ ณัฐพงศ์ จรทะผา   กรรมการ 
                             ๒.๓๑  อาจารย์ เจือจันทร์  เพ่ิมทรัพย์ทวีผล  กรรมการ   
                             ๒.๓๒  อาจารย์ ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ ์  กรรมการ 
                             ๒.๓๓  อาจารย์ อาทิตย์ โพธิ์กาศ   กรรมการ 
                             ๒.๓๔  อาจารย์ นภัส ศรีเจริญประมง  กรรมการ  
                             ๒.๓๕  อาจารย์ ณิชาภา เจริญรูป   กรรมการ 
                             ๒.๓๖  อาจารย์ ประพรรธน์ พละชีวะ  กรรมการ 
                             ๒.๓๗  อาจารย์ ติยาพร ธรรมสนิท   กรรมการ 
                             ๒.๓๘  อาจารย์ ชิดชนก ศรีราช   กรรมการ 
                             ๒.๓๙  นางสาวอัจฉรา บุญโกย   กรรมการ 
                             ๒.๔๐  นายวีรชัย  ผลเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
                             ๒.๔๑  นายอภินันท์  ขันแข็ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                             ๒.๔๒  นางสาวรัชชนก  แพทย์นิมิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



                             ๒.๔๓  นางสาวนงนุช  ศรีวิรัญ
                             ๒.๔๔  นางสาววรรษชล
                             ๒.๔๕ นางปนัดดา  ทบบัณฑิต

หน้าท่ี  
๑. ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สก

สมศ.  และ กพร
๒. ติดตามผลการดํ า เนินงานประกัน คุณภาพการ ศึกษาภายในหน่ วยงานขอ

คณะครศุาสตร์
๓. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับ

นโยบาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
  ๔.  จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารสูงสุดของคณะและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
  ๕.  จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์
  ๖.  ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งท่ีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล
  ๗.  เก็บรักษาและดูแลเอกสาร
สามารถนําไปใช้ร่วมกันได้ ท้ังระดับบุคคล  

๘. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน และภายนอก มาปรับปรุงการดําเนินงาน
 

  ท้ังนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ี ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่คณะและมหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

    
    
                                                                         

นางสาวนงนุช  ศรีวิรัญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรรษชล  เรืองฤทธิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางปนัดดา  ทบบัณฑิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สก
และ กพร. 

ติดตามผลการดํ า เนินงานประกัน คุณภาพการ ศึกษาภายในหน่ วยงานขอ
ศาสตร ์

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารสูงสุดของคณะและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ์
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งท่ีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล
เก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล ให้อยู่ในความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมิน และ

สามารถนําไปใช้ร่วมกันได้ ท้ังระดับบุคคล  หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 
นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน และภายนอก มาปรับปรุงการดําเนินงาน

ท้ังนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ี ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่คณะและมหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 

  สั่ง  ณ  วันท่ี    ๑๐    พฤษภาคม  พ
 
 

         (อาจารย์ ดร.สวสัดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
       รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุ

                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. 

ติดตามผลการดํ า เนินงานประกัน คุณภาพการ ศึกษาภายในหน่ วยงานของ 

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับ 

จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารสูงสุดของคณะและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งท่ีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูล ให้อยู่ในความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมิน และ 

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน และภายนอก มาปรับปรุงการดําเนินงาน 

ท้ังนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ี ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือให้เกิดผลดี

พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สวสัดิ์ชัย ศรีพนมธนากร) 
คณะครศุาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 


