
 
    
 
 
 

 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ที ่0699/2565 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
------------------------------------------ 

 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ มี ส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแล  ประกอบกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ โดยกำหนดผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดปรากฏตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เข้าถึงโดย https://e-rms.kpru.ac.th/e-Books/20210505/  

เพ่ือให้การปฏิบั ติปฏิบั ติงาน ของบุคลากรเป็ นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เรื่อง มาตรการป้องกันและการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-2019 พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้
บุคลากรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work  from Home) เพ่ือลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด รวมถึง
วิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล ะคู่มือ
การปฏิบัติราชการนอกสถานที่  ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสร็จตามเวลาที่กำหนด  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในรูปแบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2564 ต้ังแต่วันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2564-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานแนบท้ายคำสั่ง 1 และ 2 
 

สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

Signature Code : F6MCiKfzxv6+NOlO1wc2 



เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 1 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร          
ปีการศึกษา  2564  มีดังนี้ 

  1. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
คำสั่ง 1 

  2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดำเนินการตามกำหนดการ 
(เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 2)  

  3. คณะกรรมการให้ผลการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพรายองค์ประกอบ ประกอบด้วย  
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  
ในระดับหลักสูตร   

  4. คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร
ด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 15 วัน หลัง
วันตรวจประเมิน 

  5. เลขานุการ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะกรรมการ อำนวยความสะดวกในการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

  6. เลขานุการ รวบรวมและจัดทำข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
โดยคณะกรรมการนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา แบบฟอร์มรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที ่ https://e-rms.kpru.ac.th/e-Books/20210505/ : คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 7.  ผู้ช่วยเลขานุการ  ติดตามและอำนวยความสะดวก ในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร อาทิ  การบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม  เตรียมเอกสารเบิก-จ่ายในรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
การประสานงานเพื่อใช้ในการการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-rms.kpru.ac.th/e-Books/20210505/


รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ประกอบด้วย 
 
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) ได้แก ่

วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

16 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) 
1. ชื่อ-สกุล: ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
/ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังกัด :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เบอร์โทรศัพท์: 09 0335 4488 
Email : dr.tharach@rmu.ac.th 
รหัสผู้ประเมิน : ราชภฏั PR0094 /TQR - 

ประธาน 

2. ชื่อ-สกุล: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / 
ผู้ช่วยอธิการบด ี 
สังกัด :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์: 06 4949 5451 
Email : narut@kpru.ac.th 
รหัสผู้ประเมิน :  

กรรมการ 

3. ชื่อ-สกุล: ผู้ชว่ยศาสตราจารยก์นกวรรณ เขียววัน 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
สังกัด :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์: 08 1584 6106 
Email : kanokwan_kh@kpru.ac.th 
รหัสผู้ประเมิน : KPRU63-092 C 

กรรมการ 

4. ชื่อ-สกุล : อาจารยจ์ินดาพร  ออ่นเกตุ 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  ....อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
../ รองผู้อำนวยการสำนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9957 5789   
Email : jindaporn_o@kpru.ac.th   
รหัสผู้ประเมิน : KPRU63-086 C 

เลขานุการ 

5. ชื่อ-สกุล  : นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ) 
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-6205-1749 
Email : nongnuch121@hotmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ไดแ้ก ่

วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

8 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) 
1. ชื่อ-สกุล : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัดาว แจม่แจ้ง 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : ผูช้่วยอธกิารบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  
สังกัด :  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 095 139 4259 
Email : kwandawjamjang@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน :  PR0012 
รหัสผู้ประเมิน : ราชภัฏ PR0012 ,  

ประธาน 

2.  ชื่อ-สกลุ : ผูช้่วยศาสตราจารย์ บุณยกฤต  รตันพนัธุ์ 
ตำแหน่งท่ีปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  อาจารย์ประจำหลกัสูตรหรืออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี : 08 6440 4514 
Email :  Boonyakrit.kpru@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : KPRU63-085C ,ราชภฏั PR0623 

กรรมการ 

4. ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ ดร.นิภัชราพร สภาพพร 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  อาจารย์ประจำหลกัสูตรหรอือาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชีววิทยา  
โปรดระบุตำแหน่งบริหาร : ประธานโปรแกรมวิชาชวีวทิยา 
สังกัด :  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089 703 9007 
Email : nipat_719@hotmail.co.th 
รหัสผู้ประเมิน : - 

กรรมการ 

5. ชื่อ-สกุล  : นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ) 
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-6205-1749 
Email : nongnuch121@hotmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (วท.บ.) ได้แก่ 

วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

17 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
1. ชื่อ-สกุล : ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร   
สังกัด :  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-973-347 
Email : pimchanok5512@gmail.com, pimchanok.ph@psru.ac.th 
รหัสผู้ประเมิน : PR0356 

ประธาน 

2. ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย ์
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  
สังกัด :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1688 3348 
Email : mou_k@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : PR0620 

กรรมการ 

3. ชื่อ-สกุล: ผศ. ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร / รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
สังกัด :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์: 090-619-6935 
Email : : pliansaeng@gmail.com  
รหัสผู้ประเมิน : PR0621 

กรรมการ 

4. ชื่อ-สกุล :  ดร.เอนก หาล ี
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-4392538 
Email : anek@kpru.ac.th 
รหัสผู้ประเมิน : - 

เลขานุการ 

5. ชื่อ-สกุล  : นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ) 
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-6205-1749 
Email : nongnuch121@hotmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิชาการศึกษา ได้แก ่

วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

16 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (สาขาวชิาการศึกษา) ใช้เกณฑ์มฐ.หลักสตูร 58 
1. ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัราวลัย มีทรพัย์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน /ตำแหน่งบริหาร :  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม     
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2539 5359 
Email : pmees@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : PR0572 

ประธาน 

2. ชื่อ-สกุล :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
ตำแหน่ง :   รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
สังกัด :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 090 619 6935 
Email : Pliansaeng22@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : PR0621 

กรรมการ 

3. ชื่อ-สกุล :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาต เตชะ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน /ตำแหน่งบริหาร :  อาจารย์ประจำหลักสูตรประถมศกึษา 
สังกัด :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086 919 9984 
Email : Teacha7491@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : PR0613 

กรรมการ 

4. ชื่อ-สกุล : นางสาวนงลักษณ์  จันทรพ์ิชัย 
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์) 
สังกัด :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081 207 0625 
Email : nongluk_j@kpru.ac.th  
รหัสผู้ประเมิน : 

เลขานุการ 

5. ชื่อ-สกุล  : นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ) 
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-6205-1749 
Email : nongnuch121@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : - 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nongnuch121@hotmail.com


5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

10 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี  วิชาเอกเคมอีุตสาหกรรม  
และวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
1. ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณ ี
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  ....อาจารยป์ระจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
สังกัด :  คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรณ์สงคราม     
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 064-0030709  (โปรดระบุ)........    
Email : joy_rapiphun@yahoo.com 
รหัสผู้ประเมิน : PR0610 

ประธาน 

2. ชื่อ-สกุล: ผศ. ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร / รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
สังกัด :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์: 090-619-6935 
Email : : pliansaeng@gmail.com  
รหัสผู้ประเมิน : PR0621 

กรรมการ 

3. ชื่อ-สกุล: ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ปรัชญา ชะอุ่มผล 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร : xxxx /อาจารย์โปรแกรมวิชาชีววิทยา  
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย     ราชภฏักำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์: 088-9959915 
Email : pratya_c@kpru.ac.th 
รหัสผู้ประเมิน : PR0018 

กรรมการ 

4. ชื่อ-สกุล : อาจารย์ราตรี บุม ี
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  ....อาจารยป์ระจำหลักสูตรเคมี วท.บ. / ...โปรดระบุ
ตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)../ 
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-1818036    
Email : ratree_b@kpru.ac.th    
รหัสผู้ประเมิน : 

เลขานุการ 

5. ชื่อ-สกุล  : นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ) 
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-6205-1749 
Email : nongnuch121@hotmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) ได้แก ่
วัน เดือน ป ี

ที่รับการตรวจ
ประเมิน 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

9 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)  
1. ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวมิล นวลพระลักษณ์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร 
 :  ผู้อำนวยการสำนกัทะเบยีนและส่งเสริมวิชาการ    
:  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-6794429 
Email : suwimonn@live.com 
รหัสผู้ประเมิน : ราชภฏั PR0042/P570115R1 

ประธาน 

2.  ชื่อ-สกุล : ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ปรัชญา  ชะอุ่มผล 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  ..อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรชีววิทยา 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-8995- 9915  
Email :  scipratya@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : ราชภฏั PR0018  

กรรมการ 

3.  ชื่อ-สกุล : ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  ....อาจารยป์ระจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป /รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
สังกัด : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0619 6935 
Email :  Pliansaeng22@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : KPRU63-061 C,ราชภัฏ PR0631 

กรรมการ 

4. ชื่อ-สกุล :  ดร.ศิรประภา พลธนะ 
ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน /ตำแหน่งบริหาร :  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร สาขาเคมี 
โปรดระบุตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)../ 
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-161-4664 
Email : sipa.meerod@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : 

เลขานุการ 

6. ชื่อ-สกุล  : นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ) 
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-6205-1749 
Email : nongnuch121@hotmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



 
เอกสารแนบท้ายคำส่ัง 2 

 
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรูปแบบประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

ปีการศึกษา  ๒๕๖4 ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

เวลา กิจกรรม 
 คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผ่านระบบ 

CHEQA Online  ผ่านรูปเล่ม SAR และไฟล์ดิจิตอล ล่วงหน้าก่อนการประเมิน 7 วัน 

 
08.20-09.00  น.  

ประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  มีภาพถ่ายการประชุมทุกข้ันตอน 
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  (ภาพถ่าย)  

 
09.00 -09.30 น. 

กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน และแนะนำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ระดับ
หลักสูตร โดยคณบดี/รองคณบดี/ประธานหลักสูตร (ภาพถ่าย) 

09.30-10.00 น.    
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในกล่าวแนะนำคณะกรรมการ  พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และแนว
ทางการประเมินภายในระดับหลักสูตร /หลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านสื่อวิดีทัศน์  

10.00-10.15 น.   รับประทานอาหารว่าง (ตามความเหมาะสม)  

10.15-11.00 น. 

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เวลา (น.) สัมภาษณ์ (กรรมการกลุ่ม 1) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาพถ่าย) 

สัมภาษณ์  (กรรมการกลุ่ม 2) 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ภาพถ่าย) 
10.15-10.40 น. ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)  ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน  ราชการ และ

รัฐวิสาหกิจ/ผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
10.40-11.00 น. ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทน

นักศึกษาปัจจุบัน (ถ้ามี) 
บุคลากรสายสนับสนุน (ถ้ามี) 

หมายเหตุ :  มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมูลผู้มีสว่นได้ส่วนเสียพอสงัเขป และมอบ
ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ 

11.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาพถ่าย) 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน     
13.00-14.30 น.   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาพถ่าย) (ต่อ) 
14.30.14.45 น. รับประทานอาหารว่าง   
14.45-15.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปผลการประเมิน  (ภาพถ่ายการประชุม) 
15.30-16.40 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  แจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอแนะด้วยวาจา      และเป็น   

ลายลักษณ์อักษร  (ภาพถ่าย)  
 
หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


