
 
 
 

  
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ที ่๗๔๑/๒๕๕๗ 
  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

  ระดับส ำนักและสถำบัน 
 
 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๕) หมวด ๖   
ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมำตรำ ๔๘ ให้สถำบันกำรศึกษำจัดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ด ำเนินกำรจัดให้มีกระบวนกำรตรวจ
ติดตำมและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับส ำนัก     
และสถำบัน เพ่ือให้ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นไปตำมขั้นตอนของ
กระบวนกำรที่ได้มำตรฐำน 
 

อำศัยควำมตำม มำตรำ ๓๑ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗                  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนระดับส ำนักและสถำบัน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑) ผศ.ดร.บัญญัติ   ช ำนำญกิจ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) อำจำรย์ ดร.ประจักร ์ รอดอำวุธ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓) ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ กรรมกำร 
  ๔) ผศ.ดร.ธำตรี  จีรำพันธุ์  กรรมกำร 
  ๕) อำจำรย์ประยุทธ สุระเสนำ กรรมกำร 
  ๖) รศ.วุฒิชัย  ประภำกิตติรัตน์ กรรมกำร 
  ๗) ผศ.สุเทพ  ไม้ทองด ี กรรมกำร 
  ๘) ผศ.มนตรี  ไชยำนุกูลกิตติ กรรมกำร 
  ๙) อำจำรย์ ดร.พรสิริ เอ่ียมแก้ว กรรมกำร 
         ๑๐) อำจำรย์ประสพ ยลสิริธัม  กรรมกำร 
         ๑๑) ดร.เตือนใจ  บรรเจิดกิจ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
๑. ให้ค ำปรึกษำหำรือและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึน 
๒. ควบคุมดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑) ผศ.ดร.บัญญัติ ช ำนำญกิจ ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๒) ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๓) รศ.ดร.ธำน ี เกสทอง กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๔) ผศ.ดร.ธำตร ี จีรำพันธุ์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๕) อำจำรย์ประยุทธ สุระเสนำ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๖) รศ.วุฒิชัย ประภำกิตติรัตน์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๗) ผศ.มนตรี  ไชยำนุกูลกิตติ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๘) อำจำรย์ ดร.พรสิริ เอ่ียมแก้ว กรรมกำรที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑) อำจำรย์ ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ ประธำนกรรมกำร 

๒) ผศ.ดร.ธิติมำ  บุญเจริญ รองประธำนกรรมกำร 

๓) อำจำรย์พรรณี  เหมะสถล กรรมกำร 

๔) อำจำรย์วรำวุธ   วัชรสรณ ์ กรรมกำร 

๕) อำจำรย์ชุณษิตำ   นำคภพ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖) นำงสำวศิริรัตน์ อ้นหมี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑) ผศ.ดร.บัญญัติ ช ำนำญกิจ ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๒) อำจำรย์ ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๓) ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๔) ผศ.ดร.ธำตร ี จีรำพันธุ์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑) รศ.ดร.ธำนี   เกสทอง ประธำนกรรมกำร 

๒) ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน รองประธำนกรรมกำร 

๓) ผศ.ดร.อุทัยวรรณ  ภู่เทศ กรรมกำร 

๔) อำจำรย์ ดร.สมบูรณ์  นิยม กรรมกำร 

๕) อำจำรย์อธิกัญญ์  แพรต่วน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖) นำงสำวณฤนรรณ เอ่ียมมี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



 ๓ 

 
 

๓. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑) ผศ.ดร.บัญญัติ ช ำนำญกิจ ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ 
๒) อำจำรย์ประยุทธ สุระเสนำ กรรมกำรที่ปรึกษำ 
๓) ผศ.ดร.ธำตร ี จีรำพันธุ์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 
๔) ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑) อำจำรย์ประสพ   ยลสิริธัม ประธำนกรรมกำร 
๒) อำจำรย์ ดร.บัณฑิตำ    อินสมบัติ รองประธำนกรรมกำร 

๓) อำจำรย์ชัยวัฒน์   ยิ้มช้ำง กรรมกำร 

๔) อำจำรย์วิฑูร   สนธิปักษ์ กรรมกำร 

๕) อำจำรย์ดวงใจ  พุทธเษม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖) นำงสำวสุณิสำ อ่อนฉ่ ำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 ๔. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑) ผศ.ดร.บัญญัติ ช ำนำญกิจ ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๒) รศ.ดร.ธำนี   เกสทอง กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๓) ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๔) อำจำรย์ประสพ ยลสิริธัม กรรมกำรที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑) อำจำรย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน ประธำนกรรมกำร 

๒) อำจำรย์ ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง รองประธำนกรรมกำร 

๓) ผศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ กรรมกำร 

๔) อำจำรย์ธีรพร  พรหมมำศ กรรมกำร 

๕) อำจำรย์สุนันทำ  เทียมค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖) นำงสำวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 

๕. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑) ผศ.ดร.บัญญัติ ช ำนำญกิจ ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๒) ผศ.ดร.ธำตร ี จีรำพันธุ์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๓) อำจำรย์ ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๔) อำจำรย์ประยุทธ สุระเสนำ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

๕) รศ.วุฒิชัย ประภำกิตติรัตน์ กรรมกำรที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑) ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์   กุศลสถิตย์ ประธำนกรรมกำร 

๒) อำจำรย์ ดร.สำยทิตย์  ยะฟู รองประธำนกรรมกำร 

๓) อำจำรย์นพดล  ชุ่มอินทร์ กรรมกำร 

๔) อำจำรย์พรพรรณ  จิอู๋ กรรมกำร 

๕) อำจำรย์อนุวัตน์  แสงอ่อน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖) นำงสำวสุภำณ ี พิบูล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 

หน้าที่ของประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๑. ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบเพื่อพร้อมรับกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย 
  ๒. ให้ค ำปรึกษำและให้ข้อเสนอแนะตำมตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
 

หน้าที่ของประธานและรองประธานกรรมการประเมินฯ 
 ๑. ศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองเพ่ือให้ค ำแนะน ำ และชี้ประเด็นส ำคัญ ในกำร

ปรับปรุงแก้ไข หรือแนวทำงกำรพัฒนำแก่หน่วยงำนที่ไปตรวจเยี่ยม 
 ๒. ก ำกับดูแลกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 ๓. ประสำนงำนกำรตรวจติดตำมประเมิน ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้ ำซ้อนโดยเฉพำะ

ในกรณีที่มีกำรแยกย้ำยกันในกำรตรวจสอบเฉพำะเรื่อง 
  ๔. ร่วมกับคณะกรรมกำรผู้ตรวจติดตำมประเมินสรุปผลกำรตรวจติดตำมประเมินของ
แต่ละหน่วยงำน 
  ๕. ดูแลกำรเขียนรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมประเมินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินฯ 
 ๑. ศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนที่ไปตรวจติดตำมประเมิน 
 ๒. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร 
 ๓. ร่วมด ำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินแต่ละหน่วยงำน 
  
 
 



 ๕ 

 ๔. ด ำเนินกำรเขียนรำยงำนที่ได้จำกกำรตรวจติดตำมประเมินแต่ละหน่วยงำนมอบให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรหลังจำกเสร็จสิ้นกำรตรวจติดตำมประเมินแต่ละหน่วยงำน 
  ๕. รับผิดชอบในกำรศึกษำปัญหำและเขียนรำยงำนตำมที่ประธำนกรรมกำรหรือรอง
ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

 ๖. เสนอรำยงำนกำรตรวจติดตำมประเมินต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักและสถำบัน 
ของมหำวิทยำลัย 
 

หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ  
๑. ติดต่อประสำนข้อมูล เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

ของหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 
 ๒. รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมิน 
 ๓. ติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมประเมินให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
 ๔. ร่วมด ำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินแต่ละหน่วยงำน 
  

หน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑. ติดต่อประสำนข้อมูล และหลักฐำนอ้ำงอิงเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 
 ๒. รับผิดชอบงำนผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมิน 
 ๓. ติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินให้แล้วเสร็จตรงเวลำที่ก ำหนด 
 ๔. จัดท ำระบบ CHE QA Online  ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเสนอประธำนกรรมกำรเพ่ือ

ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง และส่งให้มหำวิทยำลัย ต่อไป 
 

  ขอให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้ ง ใจเ พ่ือให้ เกิดผลดีต่อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

   สั่ง  ณ วันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัญญัติ ช ำนำญกิจ) 
        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 


