
                                                             
 
 
 
                                          ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
                                                  ที ่ ๑๙๙๔/๒๕๖๐ 

     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ              
           และมอบหมำยตัวบ่งชี้ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
                                        ........................................................ 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑  
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  และก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท ำหน้ำที่ 
๑.๑ จัดท ำนโยบำย ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๑.๒ ก ำกับดูแล อ ำนวยกำรให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำน   

 

๒. คณะกรรมการการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้ำที่ดังนี้ 
๒.๑ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองเสนอต่อคณะกรรมกำร 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๒.๒ น ำเสนอแนวทำงพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองต่อ 

คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๒.๓ จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เสนอต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกอง   
๒.๔ เตรียมกำรเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน  
๒.๕ ประสำนและกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรประกัน 

คุณภำพและกำรบริหำรจัดกำร จัดท ำฐำนข้อมูล และเว็บไซต์  วิจัยสถำบันตำมตัวชี้วัด พัฒนำบุคลำกร  
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๒.๖ กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของหน่วยงำน 

๒.๗ ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนของสกอ. สมศ. และของมหำวิทยำลัยฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย บุคลำกร ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาแผนและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 

นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   
        /ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒… 



 
-๒- 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 
    นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

     ๑. นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
     ๒. นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์  

        
 

องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 

  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
    ๑. นำงสำวมุกดำ  สุวรรณธนกิำ 
    ๒. นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง 
        ๓. นำงสำวนิลุบล  รักงำม 
     ๔. นำยวิทยำ  ศรีนรครุต   
      

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การบริการวิชาการแก่สังคม  
 -ไม่ได้ด ำเนินกำร- 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรการเรียนรู ้
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 
  นำยเอนก บัวส ำลี 
   นำงสำวเกศกนก ไทยแท้ 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

        ๑. นำงชมภัค  จำรุฑีฆัมพร 

     ๒. นำงปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม 
     ๓. นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
     ๔. นำงสำวภัทรวดี  ไกรจันทร์ 
     ๕. นำงสำวสุวิมล  อุ่นละม้ำย 
     ๖. นำงสำวยอดสร้อย ภู่สงค์ 
     ๗. นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
     ๘. นำงสำววรรณภำ  รอดจันทร์ 
     ๙. นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
 
   ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 

ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 

        นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง 
         /ผู้รับผิดชอบ...   

 



-๓- 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ 
  ๒. นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 

     ๓. นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์ 
๔. นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช 

  ๕. นำยมนตรี  ประชุม 
๖. นำยทศพร  ศีลอวยพร 

 

    ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ระบบบริหารงานคุณภาพ 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 

        นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด 
ผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
๒. นำงสำวผ่องศรี  เทพน้อย 

   
 

  ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 

        นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด 
ผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
 

องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ระดับหน่วยงาน) 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 

        นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำยอธิวัฒน์  ศรีพุก 
๒. นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม 

  ๓. นำยอภิชำติ โตยิ่ง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 
  นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวปรำงค์ทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี 
๒. นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก      

  ๓. นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง 
   ๔. นำงศิริรัตน์  พรมมี 
  ๕. นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง 
  ๖. นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิตย์ 

 
 



 
-๔- 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ระดับมหาวิทยาลัย) 
ผู้ก ากับดูแล ประกอบด้วย 
   นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

      ๑. นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
        ๒. นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 

  ๓. นำงสำวมุกดำ  สุวรรณธนกิำ 
  ๔. นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง 
    ๕. นำงสำวนิลุบล  รักงำม 

    ๖. นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร 
     

    
 

ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ก ำกับดูแล  ให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๒ กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
รองอธิกำรบดี รักษำรำชกำรแทน 

 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    


