
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ๔๓๔๒ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้

กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด           
ไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนทํา
ให้การดําเนินงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด อาศัยอํานาจความตาม
มาตรา ๓๑ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี ้
 
 ๑. คณะกรรมการชุดท่ี ๑ คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีหน้าท่ี กําหนดนโยบายการดําเนินงาน ให้คําปรึกษา แก้ปัญหาการดําเนินงาน พร้อมท้ัง
สนับสนุนการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ภายในองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ แก่คณะกรรมการชุดท่ี ๒ 
และคณะกรรมการชุดท่ี ๓  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุดท่ี ๒...  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและนิติการ กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 



 ๒ 
 

 ๒. คณะกรรมการชุดท่ี ๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีหน้าท่ี  
   ๑. พิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ให้
ครอบคลุมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ                     
การอุดมศึกษา (สกอ.) และครอบคลุมมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  
  ๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๓. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๔. สนับสนุนใหข้้อเสนอแนะ คําแนะนําแก่คณะ สํานัก กอง และสาขาวิชา ในการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

๕. กําหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

๖. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานให้เกิดความ
เข้าใจ มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

๗. กํากับ ดูแล ดําเนินงานการประชุมแก่คณะกรรมการชุดท่ี ๓ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 คณะกรรมการชุดท่ี ๓... 

รองศาสตราจารยน์ันทะ บุตรน้อย ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์บญจวรรณ เลาลลิต กรรมการ 
อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา กรรมการ 
อาจารย์ชัยวุฒ ิ โกเมศ กรรมการ 
อาจารย์สมชาย เมืองมูล กรรมการ 
นางประภา ไชยมงคล กรรมการ 
นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล กรรมการ 
นางเจนจิรา เชิงด ี กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์ สกุลศรีนําชัย กรรมการ 
นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร กรรมการ 
นางสาวกานต์กนก คําฝั้น กรรมการ 
นางสาวอนุสรา ศรีวิชัย กรรมการ 
นางสาวกัญจนพร ตรียมณีรัตน ์ กรรมการ 
นางสาวรัชสุภา การักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสิริลักษณ์ คนฉลาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนราทิพย ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๓ 
 

  ๓. คณะกรรมการชุดท่ี ๓ คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 ๓.๑ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดท่ี ๑ รับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ องค์ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ และ
องค์ประกอบท่ี ๘ การเงนิและงบประมาณ ประกอบด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดท่ี ๒ รับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี ๒ การผลิต
บัณฑิต ประกอบด้วย 
 

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย ประธานกรรมการ 
นางประภา ไชยมงคล รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิแ์พง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ ์ ศรีสวการย ์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร. ศรัญญา วัฒนานนท์ กรรมการ 
อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการ 
อาจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา กรรมการ 
อาจารย์นุสรา แสงอร่าม กรรมการ 
อาจารย์เกศนีย ์ พิมพ์พก กรรมการ 
อาจารย์นิตยา มูลปินใจ กรรมการ 
นายปรีชา ไชยโย กรรมการ 
นายวีระชัย รินดวงด ี กรรมการ 
นางศรีพรรณ มาปลูก กรรมการ 
นางสาวลัดดา กาจาร ี กรรมการ 
นางวรัญชญา ดวงแก้ว กรรมการ 
นางก่ิงดาว ปัดเปา กรรมการ 
นายอุเทน หินอ่อน กรรมการ 
นางสาวสมพร ตะนะวงค์ กรรมการ 
นายวรากร เนือยทอง กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจินตนา ตะนะวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางรังสิน ี วิงวอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสิริลักษณ์ คนฉลาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มชัย โกศล ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองประธานกรรมการ 
อาจารย์ชัยวุฒ ิ โกเมศ รองประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุวรรณี โพธิศร ี กรรมการ 
รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ ์ อํานาจกิติกร กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ ชัยเสนา กรรมการ 

อาจารย์ ดร.... 



 ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๓ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดท่ี ๓ รับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา และ องค์ประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 

   
อาจารย์ ดร. ถิรนันท์   สอนแก้ว กรรมการ 
อาจารย์ ดร. พิมผกา โพธิลังกา กรรมการ 
อาจารย์เยาวเรศ ชูศิร ิ กรรมการ 
อาจารย์เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน ์ กรรมการ 
อาจารย์พิภพ แซ่ตั้ง กรรมการ 
อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย กรรมการ 
อาจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย ์ กรรมการ 
อาจารย์อัจฉริยา คํามี กรรมการ 
อาจารย์วรญา รอดวินิจ กรรมการ 
อาจารย์สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ กรรมการ 
อาจารย์สุธิษณา โตธนายานนท์ กรรมการ 
อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล กรรมการ 
อาจารย์อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก กรรมการ 
อาจารย์อดุลย ์ ทรายตัน กรรมการ 
อาจารย์ณิชา       นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการ 
นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด กรรมการ 
นางสาวรุจิราภรณ์ แสงอินทร ์ กรรมการ 
นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
นายปรัชญา วัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายวิทยา รักษ์อภิวันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวศิริพร ควรคิด กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
นางเจนจิรา เชิงด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกมลลักษณ์ สกุลศรีนําชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปริเยศ สิทธิสรวง ประธานกรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ 
อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา รองประธานกรรมการ 
นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล รองประธานกรรมการ 
อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย ์ กรรมการ 
อาจารย์วรภรณ์ วงค์สวัสดิ ์ กรรมการ 
อาจารย์สุพรรณี คําวาส กรรมการ 
อาจารย์ศิริมา เอมวงษ์ กรรมการ 
อาจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา กรรมการ 
อาจารย์วัลลภ สิงหราช กรรมการ 
อาจารย์ปิยะรัตน ์ ทองธาน ี กรรมการ 
อาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว กรรมการ 

อาจารย์... 



 ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๔ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดท่ี ๔ รับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี ๔ การวิจัย 
และองค์ประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 
 

   
อาจารย์สิริรัตน ์ วาวแวว กรรมการ 
อาจารย์ชลาพันธ ์ อุปกิจ กรรมการ 
อาจารย์ปณิสรา จันทร์ปาละ กรรมการ 
อาจารย์ธนาพันธุ ์ ณ เชียงใหม่ กรรมการ 
นางนิโลบล ฝั้นคําอ้าย กรรมการ 
นางสาวเสาวนีย ์ ไกวัลวณิช กรรมการ 
นางสาวรุ่งระว ี ปวนปันวงค์ กรรมการ 
นายบรรจง สมศร ี กรรมการและเลขานุการ 
นางพรพิศ รินดวงด ี กรรมการและเลขานุการ 
นางกันทิมา แก้วเดียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางณัฐชญา ขอบรูป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนราทิพย ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวอนุสรา ศรวีิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิพัฒน ์ หม่ันการ ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองประธานกรรมการ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ ชัยเสนา กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย ์ อินต๊ะขัน กรรมการ 
อาจารย์ ดร. อัมเรศ เนตาสิทธิ ์ กรรมการ 
อาจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง กรรมการ 
อาจารย์ญาดา เข่ือนใจ กรรมการ 
อาจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย ์ กรรมการ 
อาจารย์พงษ์ศักดิ ์ อยู่ม่ัน กรรมการ 
อาจารย์นุสรา แสงอร่าม กรรมการ 
อาจารย์วีรพร สุพจน์ธรรมจาร ี กรรมการ 
อาจารย์ทิพรัตน ์ ติฆะปัญญา กรรมการ 
อาจารย์กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ 
อาจารย์อัญธิชา ม่ันคง กรรมการ 
อาจารย์ทัตพิชา ชลวิสูตร กรรมการ 
นางมลทา อ่อนโพธา กรรมการ 
นายภูวดล เชื้อผู้ด ี กรรมการ 
นายจตุพร จันทรมา กรรมการและเลขานุการ 
นางกัลยา เข่ือนแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางธัญญพัทธ ์ ทิพย์ศุภวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายลิขิต ศิร ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
นางสาวกานต์กนก คําฝั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาว... 



 ๖ 
 
 
 
 

 ๓.๕ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดท่ี ๕ รับผิดชอบ องค์ประกอบท่ี ๙ ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
มีหน้าท่ี 
  ๑. พิจารณารายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ เ พ่ือกําหนดแนวทาง                 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. วิเคราะห์รายการหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี ้
  ๓. ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ผลักดันให้มีการนําแนวทาง

ปฏิบัติงานสู่การดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๔. หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชุดท่ี ๒ มอบหมาย 

     
  ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย    

ความมุ่งม่ัน และบังเกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย 
 
 
                           สั่ง   ณ  วันท่ี  ๓๐  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
         

  
 
 

นางสาวกัญจนพร ตรียมณีรัตน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รองศาสตราจารยน์ันทะ บุตรน้อย ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต รองประธานกรรมการ 
อาจารย์สมชาย เมืองมูล รองประธานกรรมการ 
อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการ 
อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน กรรมการ 
อาจารย์ ดร. จําเนียร วงษ์โม้ กรรมการ 
อาจารย์นุสรา แสงอร่าม กรรมการ 
อาจารย์ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา กรรมการ 
อาจารย์อนงค์รัตน ์ รินแสงปิน กรรมการ 
นางศรีพรรณ มาปลูก กรรมการ 
นายอุเทน หินอ่อน กรรมการ 
นางสาวรัชสุภา การักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสิริลักษณ์ คนฉลาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนราทิพย ์ ทองไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


