
  
 

  
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2396/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  
--------------------------------- 

   

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดการศึกษาตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา
2560 ดังนี้ 

 
 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

 ๑.๑ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประกรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 ๑.5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ  
 ๑.6  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 ๑.7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ กรรมการ 
 ๑.8   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้ กรรมการ 
 1.9 คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 ๑.10   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 ๑.11 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 ๑.12 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ  
 ๑.13  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 ๑.14 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
 ๑.15 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 ๑.๑6 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
 ๑.๑7  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 ๑.๑8   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
 ๑.๑9   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
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 มีหน้ำที ่   
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการด าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2. วางระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรฐานการอุดมศึกษา และการด าเนินทุกพันธกิจ  

3. ก ากับติดตามและให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

 
 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 ๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 ๒.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์  อัมพานนท์  กรรมการ 
 2.4 อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร  กรรมการ 
 2.5 อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม  กรรมการ 
 2.6 อาจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข  กรรมการ 
 2.7 อาจารย์ ดร. ณัฐแก้ว  ข้องรอด  กรรมการ 
 2.8 อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม  กรรมการ 
 2.9 อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์  เดือนหงาย  กรรมการ 
 2.10 อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ  กรรมการ 
 2.11 อาจารย์ยุภา  ค าตะพล  กรรมการ 
 2.12 นายวิศิษฏ์ จันทร์ตั้ง  กรรมการ 
 2.13 นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว  กรรมการ 
 2.14 นางสาวปาริชาติ  ยศปาน  กรรมการ 
 2.15 นางณัฐณิชา  อินจ าปา  กรรมการ 
 2.16 นางสาววรรณฤดี กัญญาประสิทธิ์  กรรมการ 
 2.17 นางพิมพ์ชญา  กรอุตตมา  กรรมการ 
 2.18 นางลักษณ์คณา  กิจจรัส  กรรมการ 
 2.19 นายสรศักดิ์  พิลาเกิด  กรรมการ 
 2.20 นางสาวชนากานต์  พิณเขียว  กรรมการ 
 2.21 นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ  กรรมการ 
 2.22 นางณัฐยา  สุโนพันธ์  กรรมการ 
 2.23 นางสาวปวีณา  บัวบาง  กรรมการ 
 2.24 นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์  กรรมการ 
 2.25 นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.26   นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.27   นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.28  นางอาทิตยา  ฉิมมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่  

1. จัดท าแผนการด าเนินงาน แนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 
การติดตาม การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ในระดับหลักสูตร  คณะ 
ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์  
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  

3. ด าเนินการให้มีการจัดท าตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4. สนับสนุนและสร้างความเข้าใจในการก ากับ ติดตาม ประสานงาน และเตรียมการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับหลักสูตร  คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดถือกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
  
 ทั้งนี้  ให้ยกเลิกค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
                                                

                                              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 
 


