
 
 
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
ที่ ๔๘๖ / ๒๕๕๓ 

เร่ือง    แตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
         สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  ประจําปการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

______________________ 
   

ดวยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการตามโครงการปฏิบัติการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ของหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน   ซ่ึงผูประเมินเปนตัวแทนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจะทําการตรวจประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเอกลักษณของหนวยงาน ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
 เพื่อใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนไป
ตามขั้นตอนของกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่ไดมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา   
๑.   ผศ.ดร.บัญญัติ   ชํานาญกิจ    ประธานกรรมการ 
๒.   ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน        รองประธานกรรมการ 
๓.   นางสาวพรสิริ    เอี่ยมแกว         กรรมการ 
๔.   นางพรรณี   เหมะสถล                    กรรมการ 
๕.   ดร.บัณฑติา   อินสมบัติ                   กรรมการ                     
๖.   นายมงคล   แพทองคํา         กรรมการ 
๗.   นางปราณี   เนรมิตร      กรรมการและเลขานุการ 
๘.   นายเอกวทิย   สิทธิวะ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี 

๑. ใหคําปรึกษาหารือและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
๒.   ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกแกกรรมการฝายตางๆ 

 



๒. คณะกรรมการดําเนินงานตามองคประกอบท่ีรับผิดชอบ 
องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนินการ 

๑.   ผศ.วไลพร    เมฆไตรรัตน        ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวพรสิริ    เอี่ยมแกว        กรรมการ 
๓.   นางพรรณี   เหมะสถล           กรรมการ 
๔.   ดร.บัณฑติา   อินสมบัติ                  กรรมการ                    
๕.   นายมงคล    แพทองคํา     กรรมการ     
๖.   นางสาวกญัจนพร  จันทรดํา    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี    ๑.   จดัชี้แจงคณะทาํงานในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนพัฒนาองคกร  ภาคบังคับหมวดที่  ๑ 
                    และมอบหมายความรับผิดชอบผูดําเนินการ 

๒.  จัดทําคําอธิบายรายละเอยีดแตละตวัช้ีวัดที่ระบุไวในแบบฟอรมที่   พรอมเกณฑการใหคะแนน 
และสูตรการคํานวณ ดําเนินการทุกกิจกรรมที่ระบุไวในแผนการประกนัคุณภาพภายใน   

๓. ประสานดําเนนิการกับผูเกีย่วของและผูบริหารทุกระดับ รวมกันจัดทํา ปฏิบัติ กํากับตดิตามหมวด ๑ 
ทุกเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษาภายในคูมือการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา  หนาที่ ๔๔ 

๔. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษาภายในคูมือการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 

องคประกอบท่ี ๒ การเรียนการสอน 
๑.  ผศ.ดร.บัญญัติ   ชํานาญกจิ    ประธานกรรมการ 
๒.  นางวรรฒนา  ไวยมิตรา    กรรมการ 
๓.  นางสาวณฐัชนันท  สาลี    กรรมการ 
๔.  นางสาวจรีาพร   มวงสอน    กรรมการ 
๕.  นางสาววลัิยลักษณ   ถํ้าทองพัฒนา   กรรมการ 
๖.  ดร.บัณฑิตา   อินสมบัติ                  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่   ๑. จัดชี้แจงคณะทํางานในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการประกันคุณภาพภายในและมอบหมาย 
                   ความรับผิดชอบผูดําเนินการ 

๒. จัดทําคําอธิบายรายละเอยีดแตละตัวช้ีวดัที่ระบุไวในแบบฟอรม พรอมเกณฑการใหคะแนน 
    และสูตรการคํานวณ 
๓. ดําเนินการทุกกิจกรรมที่ระบุไวในแผนการประกนัคุณภาพภายใน   
๔. ประสานดาํเนินการกับผูเกี่ยวของและผูบริหารทุกระดบั รวมกันจัดทาํ ปฏิบัติ กํากบัตดิตาม 
      องคประกอบที่ ๒ ทุกเกณฑการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในคูมือการประกนัคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษา หนาที่ ๔๗ 
๕. จัดทํารายงานการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษาภายในคูมือการ 
      ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
   

  



องคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 
 ๑.   นางพรรณ ี  เหมะสถล    ประธานกรรมการ 
 ๒.   นางสาวขนิษฐา  พวงมณีนาค    กรรมการ 
 ๓.   นางสาวศภุาลักษณ   มลฑบ    กรรมการ 
 ๔.   นางสาวธติิยา   หงษเวยีงจันทร   กรรมการ 
 ๕.   นางสาวนทัธมน   ประดบั    กรรมการ 

๖.   นายนิโครธ   ชางชัย     กรรมการ 
 ๗.   นายเสรี   ขุนจํานงค     กรรมการ 
 ๘.   นายเอกวทิย   สิทธิวะ    กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่  ๑. ประสานดําเนินการกับผูเกี่ยวของ  และผูบริหารทุกระดับ  รวมกัน  จัดทํา  ปฏิบัติ  กํากับ  ติดตาม 
     ใหทุกหนวยงานดําเนินการใหไดผลลัพธตามตัวบงชี ้

๒. ดําเนนิการทุกกิจกรรมที่ระบุไวในแผนการประกนัคุณภาพภายใน   
๓. จัดทํารายงานประเมินผลสําเร็จ   ของผลลัพธการดําเนินการตามเกณฑผลการดําเนินการประกนั 
     คุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ  ตวับงชี้  ตามเกณฑการใหคะแนนในตาราง  องคประกอบที่  ๗   
     ตามคูมือหนาที่ ๘๒ 
 

องคประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ 
 ๑.   นางปราณ ี  เนรมิตร     ประธานกรรมการ 
 ๒.   นางสาววรางคณา   เขียวแกว    กรรมการ  
 ๓.   นางสาววริศนันท   ทัดนุม    กรรมการ 
 ๔.   นางสาวขนิษฐา       พวงมณีนาค   กรรมการ 
 ๕.   นางสาวสทุธิลักษณ    ศรีสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่    ๑. ประสานดาํเนินการกับผูเกี่ยวของ  และผูบริหารทุกระดับ  รวมกนั  จดัทํา  ปฏิบัติ  กํากับ  ติดตาม 
       ใหทุกหนวยงานดําเนนิการใหไดผลลัพธตามตัวบงชี้ 

๒. ดําเนนิการทุกกิจกรรมที่ระบุไวในแผนการประกนัคุณภาพภายใน   
๓. จัดทํารายงานประเมินผลสําเร็จ   ของผลลัพธการดําเนินการตามเกณฑผลการดําเนินการประกนั 
     คุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ  ตวับงชี้  ตามเกณฑการใหคะแนนในตาราง  องคประกอบที่  ๘  
     ตามคูมือหนาที่ ๙๑ 



องคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
 ๑.   นายมงคล   แพทองคํา    ประธานกรรมการ  

๒.   นางศิราณี    จตุรทิศ     กรรมการ 
 ๓.   นางนวลศรี    ดีวันนะ    กรรมการ 
 ๔.   นางกัญญชพร    จันติวงค      กรรมการ 

๕.นางสาววัลภา  ประสิทธิการ    กรรมการ 
 ๖.   นายธรรมนูญ   จูทา     กรรมการและเลขานุการ 
หนาที ่    ๑. ประสานดาํเนินการกับผูเกี่ยวของ  และผูบริหารทุกระดับ  รวมกนั  จดัทํา  ปฏิบัติ  กํากับ  ติดตาม 
       ใหทุกหนวยงานดําเนนิการใหไดผลลัพธตามตัวบงชี้ 
 ๒. ดําเนนิการทุกกิจกรรมที่ระบุไวในแผนการประกนัคุณภาพภายใน 

๓. จัดทํารายงานประเมินผลสําเร็จ   ของผลลัพธการดําเนินการตามเกณฑผลการดําเนินการประกนั 
     คุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ ตัวบงชี้   ตามเกณฑการใหคะแนนในตาราง  องคประกอบที่ ๙  
     ตามคูมือหนาที่ ๙๓    

 
  ขอใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ  เพื่อใหเกิดผลดีตอสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตอไป 
 

ทั้งนี้   ตั้งแตบดันี้เปนตนไป     
  
   ส่ัง   ณ   วันที่      ๒๑    มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ  ชํานาญกจิ) 
รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 


	เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
	______________________ 

