
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0763/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
------------------------------------------ 

 

  ด้วย มติกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในครำวกำรประชุมครั้ง
ที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒  กำรประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  และกำร
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบให้หลักสูตรที่น ำเสนอ สำมำรถน ำเกณฑ์
คุณภำพเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN-QA)  มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยในได้ นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจ ตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับ
หลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA version ๔.๐ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ของ ๑๘ หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร รูปแบบการ
ประเมิน 

วันที่รับการ 
ประเมิน 

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน หน่วยงานสังกัด 

๑. ครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๔-๕ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.น้ ำฝน กันมำ  (ประธำน) วิทยำลัยกำรศึกษำ ม.พะเยำ 
ผศ.รำตรี โพธ์ิระวัช 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
(เลขำนุกำร) 

สำขำกำรประถมศึกษำ 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะครุศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๒. ครุศำสตรบัณฑิต   
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

Site Visit ๑๑-๑๒ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.น้ ำเงิน จันทรมณ ี
(ประธำน) 

คณะสำธำรณสุขศำสตร ์
ม.พะเยำ 

อำจำรย์ ธนวิทย์ ฟองสมุทร ์
(กรรมกำร) 

สำขำกำรจดักำรโลจสิติกส ์
มรภ.ก ำแพงเพชร แมส่อด 

อำจำรย์ ธิดำรัตน์ พรหมมำ 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะครุศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๓. ศลิปศำสตรบณัฑิต  
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและ
กำรโรงแรม 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๑๙ กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

 

ผศ.ดร.ปรดีำ ศรีนฤวรรณ 
(ประธำน) 

คณะบริหำรธรุกิจ  ม.แมโ่จ ้

อำจำรย์ ธนวิทย์   ฟองสมุทร ์
(กรรมกำร) 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มรภ.ก ำแพงเพชร แมส่อด 

อำจำรย์ ประพล จิตคต ิ
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวฯ 
 มรภ.ก ำแพงเพชร 



ชื่อหลักสูตร รูปแบบการ
ประเมิน 

วันที่รับการ 
ประเมิน 

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน หน่วยงานสังกัด 

นำยอมร วรรณำรักษ ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๔. วิทยำศำสตรบณัฑติ 
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร ์

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๗-๘ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

อำจำรย์ ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ ์
(ประธำน) 

คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์
ม.นเรศวร 

อำจำรย์ สภุำภรณ์ หมั่นหำ 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.วสุนธรำ รตโนภำส 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะวิทยำศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๕. ครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำคณติศำสตร ์

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๗-๘ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.น้ ำฝน กันมำ (ประธำน) วิทยำลัยกำรศึกษำ ม.พะเยำ 
ผศ.ดร.ปำริชำต  เตชะ 
(กรรมกำร) 

คณะครุศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.อุไรวรรณ ปำนทโชต ิ
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำคณติศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะครุศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๖. บริหำรธุรกิจบณัฑติ 
สำขำวิชำกำรจดักำร 
โลจสิติกส ์
(มรภ.ก ำแพงเพชร) 

Site Visit ๔-๕ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

อำจำรย์ ดร.สรุเดช 
จิตประไพกุลศำล (ประธำน) 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์
ม.นเรศวร 

รศ.ดร.ปำจรยี์ ผลประเสริฐ 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

อำจำรย์ ธนสิทธิ นิตยะประภำ 
(เลขำนุกำร) 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวสุตมิำ  นครเขต 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๗. บริหำรธุรกิจบณัฑติ 
สำขำวิชำกำรจดักำร 
โลจสิติกส ์

(มรภ.ก ำแพงเพชร แมส่อด) 

Site Visit 
 

๑ กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.ประจักษ์  รอดอำวุธ 
(ประธำน) 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มรภ.นครสวรรค ์

รศ.ดร.ปำจรยี์ ผลประเสริฐ 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

อำจำรย์ สุธดิำ  ทับทิมศร ี
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์ 
มรภ.ก ำแพงเพชร แมส่อด 

นำยณัฐพงษ์ ล ำจะเรำ 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

มรภ.ก ำแพงเพชร แมส่อด 

๘. ศิลปศำสตรบณัฑิต  
สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๗-๘ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.รดัเกล้ำ เปรมประสิทธ์ิ 
(ประธำน) 

คณะสังคมศำสตร์  ม.นเรศวร 

ผศ.กำรันต์ เจรญิสุวรรณ 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

ว่ำที่ร้อยตรีหญิง อิสสรำพร 
กล่อมกล่ ำนุ่ม (เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอิ่ม 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 
 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  มรภ.ก ำแพงเพชร 



ชื่อหลักสูตร รูปแบบการ
ประเมิน 

วันที่รับการ 
ประเมิน 

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน หน่วยงานสังกัด 

๙. หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต  สำขำวิชำภูมิ
สำรสนเทศ 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๕-๖ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.ชูเดช  โลศริ ิ
(ประธำน) 

คณะสังคมศำสตร ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ดร.กรรณิกำ อสุสำสำร 
(กรรมกำร) 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  มรภ.ก ำแพงเพชร 

อำจำรย์พัตรำ ค ำสหีำ 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำภูมสิำรสนเทศ 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอิ่ม 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๐. หลักสตูรนิเทศศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำนิเทศ
ศำสตร ์

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๔-๕ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.ณฎัฐกำนต์ พฤกษ์สรนันทน์ 
(ประธำน) 

คณะกำรจัดกำรและกำร
ท่องเที่ยว  ม.บูรพำ 

ผศ.กำรันต์ เจรญิสุวรรณ 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำนิเทศศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำยอมร วรรณำรักษ ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๑. วิทยำศำสตรบณัฑิต  
สำขำวิชำคณติศำสตร ์

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๔-๕ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

รศ.ดร.อนำมัย นำอุดม (ประธำน) คณะวิทยำศำสตร์  ม.นเรศวร 
อำจำรย์ เบญจวรรณ ชัยปลัด 
(กรรมกำร) 

คณะครุศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.วันวิสำ พวงมำลัย 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำคณติศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะวิทยำศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๒. ครุศำสตรบณัฑติ   
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๑๑-๑๒ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ทิพอุษำ ศรีเพริศ  
(ประธำน) 

คณะมนุษยศำสตร ์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
(กรรมกำร) 

คณะครุศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

อำจำรย์ ธำรณำ สุวรรณเจริญ 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะครุศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๓. หลักสตูรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์
 

Site Visit ๗-๘ 
กรกฏำคม 
๒๕๖๕ 

รศ.ดร.อนำมัย นำอุดม (ประธำน) คณะวิทยำศำสตร์  ม.นเรศวร 
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
(กรรมกำร) 

คณะครุศำสตร์   
มรภ.ก ำแพงเพชร 

อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะวิทยำศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๔. หลักสตูรนติิศำสตร
บัณฑิต 
 

Site Visit ๑๑-๑๓ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.กฤษฎำ  ใจแก้วทิ (ประธำน) คณะนติิศำสตร์  ม.พะเยำ 
ดร.กรรณิกำ  อุสสำสำร 
(กรรมกำร) 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.ดร.ปำริชำติ  สำยจัน 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำนิติศำสตร ์
มรภ.ก ำแพงเพชร 



ชื่อหลักสูตร รูปแบบการ
ประเมิน 

วันที่รับการ 
ประเมิน 

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน หน่วยงานสังกัด 

นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอิ่ม 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๕. กำรบัญชี 
(มรภ.ก ำแพงเพชร) 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๑๑-๑๒ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.ณฎัฐกำนต์  พฤกษ์สรนันทน์ 
(ประธำน) 

คณะกำรจัดกำรและกำร
ท่องเที่ยว  ม.บูรพำ 

ผศ.รำตรี  โพธิ์ระวัช 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  มรภ.ก ำแพงเพชร 

อำจำรย์ สำวติรี  พรหมรักษำ 
(เลขำนุกำร) 

สำขำกำรบญัช ี
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำยอมร วรรณำรักษ ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๖. กำรบัญชี 
(แม่สอด) 
 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๑๑ กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

ผศ.ดร.ปรดีำ ศรีนฤวรรณ 
(ประธำน) 

คณะบริหำรธรุกิจ  ม.แมโ่จ ้

อำจำรยส์ุภำภรณ์ หมั่นหำ 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร  
มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบญุนันท์ 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำกำรบัญชี 
มรภ.ก ำแพงเพชร แมส่อด 

นำยณัฐพงษ์ ล ำจะเรำ 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

มรภ.ก ำแพงเพชร แมส่อด 

๑๗. หลักสตูรศลิปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กรำฟิก 
 

Site Visit 
 
 
 
 

๖ กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

 
 
 
 

อำจำรย์ ดร. สุรเดช  
จิตประไพกุลศำล (ประธำน) 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์
ม.นเรศวร 

ผศ.กำรันต์  เจรญิสุวรรณ 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

ผศ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ 
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑฯ์ 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวสุตมิำ  นครเขต 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

๑๘. หลักสตูรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (มรภ.กพ.) 
 

กึ่ง 
Site Visit 
(ออนไลน์) 

๑๒  
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

อำจำรย์ ดร.สรุเดช 
จิตประไพกุลศำล (ประธำน) 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์
ม.นเรศวร 

ผศ.ดร.ขวัญดำว แจม่แจ้ง 
(กรรมกำร) 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.ก ำแพงเพชร 

อำจำรย์ เศวต สมนักพงษ ์
(เลขำนุกำร) 

สำขำวิชำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มรภ.ก ำแพงเพชร 

นำงสำวสุตมิำ  นครเขต 
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มรภ.ก ำแพงเพชร 

 
คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

๑. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ที่ปรำกฏในหนังสือ 
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version ๔.๐ 

๒. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตร โดยเฉพำะในส่วนผลกำร
ด ำเนินงำนที่ยังมีคุณภำพไม่เพียงพอตำมที่เกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
 



 
 

๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมเกณฑ์ AUN-QA และบันทึกข้อมูล Common 
Data Set ตำมระบบ CHE QA Online เสนอต่อสถำบันอุดมศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
              

สั่ง ณ วันที่ 7   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

7   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6MCiKX7t28s4y2hxVGr 

 
 
 
 
 
 
 


