
 
 
 

ค ำสั่งคณะครุศำสตร์ 
ที่  147 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
                   และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

----------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  คณะครุศำสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
 
 ระดับคณะ 
 วันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖0  ณ ห้องประชุม ๗๒๐๒ อาคารเรียน ๗ คณะครุศาสตร ์
 ๑.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล กรรมกำร 
 ๓.  อำจำรย์ ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔.  นำงอำรีย์  ทิพรส    ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 ๕.  นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๖.  นำงสมฤดี  คัชมำตย์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ระดับหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕60 ณ ห้อง สสร. ๖๐๒ อาคารส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ๑.  อำจำรย์ ดร.อัจศรำ  ประเสริฐสิน  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  อำจำรย์ ดร.ภัทรำวดี  มำกมี   กรรมกำร 
 ๓.  อำจำรย์ ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔.  นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 วันที่ ๑ สิงหาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน ๖ คณะครุศาสตร์ 
 ๑.  อำจำรย์ ดร.อัจศรำ  ประเสริฐสิน  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  อำจำรย์ ดร.ภัทรำวดี  มำกมี   กรรมกำร 
 ๓.  อำจำรย์ ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.  นำงอำรีย์  ทิพรส    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง สสร. 602 อาคารส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 

1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิรดี  เรืองเดช  กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิตำ  ทิศำดลดิลก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเกียรติ  คู่ทวีกุล  ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์สรำวุฒิ  เขียวพฤกษ์   กรรมกำร 
3. อำจำรย์มนฤดี  ช่วงฉ่ ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำยล้อมพงค์  บริรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญไท  เจริญผล  กรรมกำร 
3. อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงบุญยนุช  เทียบแสน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเกียรติ  คู่ทวีกุล  ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์สรำวุฒิ  เขียวพฤกษ์   กรรมกำร 
3. อำจำรย์ปำริชำติ  ผดุงศิลป์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำยกิตติภัค  สุดสะกรี    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ ำ กรรมกำร 
3. อำจำรย์ดวงเดือน  วัฎฏำนุรักษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสมฤดี  คัชมำตย์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุมิตรำ  ด่ำนพำณิชย์ ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด กรรมกำร 
3. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารเรียน 6 คณะครุศาสตร์ 
1. อำจำรย์ ดร.วิเชียร  พันธ์เครือบุตร  ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ ำ กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. นำงสมฤดี  คัชมำตย์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฎฐกรณ์  ปะพำน ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงบุณยนุช  เทียบแสน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 ๑.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
 2.  อำจำรย์ ดร.รินรดี  พรวิริยะสกุล   กรรมกำร 
 3.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.  นำงสำวอัจฉรำ ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 ๑.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
 2.  อำจำรย์ ดร.รินรดี  พรวิริยะสกุล   กรรมกำร 
 3.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.  นำงสำวอัจฉรำ ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 ๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล ประธำนกรรมกำร 
 2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญำพงศ์ กรรมกำร 
 3.  อำจำรย์ ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.  นำงสำววิรำวรรณ  สินแสง   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 ๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล ประธำนกรรมกำร 
 2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญำพงศ์ กรรมกำร 
 3.  อำจำรย์ ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.  นำงสำววิรำวรรณ  สินแสง   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่
๑.  ประธานกรรมการและกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
     ๑.๑  ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗  
     ๑.๒  ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำนที่รับกำรประเมินเพ่ือให้หน่วยงำนน ำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพ 
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     ๑.๓  จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เสนอต่อผู้บริหำรคณะที่รับกำร
ประเมิน 
     ๑.๔  รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ CHE QA ONLINE (เฉพำะ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ) 
๒.  กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๑  ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     ๒.๒  รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประสำนและติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 
๓.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมกำรกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและประสำนงำนให้
กระบวนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวมถึง
ร่วมรับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
 
                   สั่ง ณ วันที่  19  พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุษำ  คงทอง) 
            คณบดีคณะครุศำสตร์ 
                                              มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 


