คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 0806/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
-----------------------------------------ด้ว ย อนุ ส นธิ ค ำสั่ งมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชร ที่ ๐๖๕๕/๒๕๖๔ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ประกอบกับ มติกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ในครำวกำรประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ และกำรประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ที่
เห็นชอบให้หลักสูตรที่นำเสนอ สำมำรถนำเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN-QA) มำใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยในได้ นั้น
เพื่อให้ กำรดำเนิน งำนเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจ ตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่ ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอยกเลิกคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๖๕๕/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ และให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร
ตำมเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ของ ๑๔ หลักสูตร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร

รูปแบบการ วันที่รับการ
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
๑. ครุศำสตรบัณฑิต
Site visit ๓-๔ กรกฎำคม ผศ.ดร.น้ำฝน กันมำ (ประธำน)
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ
๒๕๖๔
ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
(กรรมกำร)
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
(เลขำนุกำร)
น.ส. ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๒. ครุศำสตรบัณฑิต
Site visit ๕-๖ กรกฎำคม ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทร์มณี
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป
๒๕๖๔
(ประธำน)
ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
(กรรมกำร)
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
(เลขำนุกำร)
น.ส. ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๓. ศิลปศำสตรบัณฑิต
Site visit ๕-๗ กรกฎำคม ดร.ณัฐกำนต์ พฤกษสรนันท์
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและ
๒๕๖๔
(ประธำน)
กำรโรงแรม
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
(กรรมกำร)

หน่วยงานสังกัด
วิทยำลัยกำรศึกษำ มพ.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มพ.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
มบ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.

ชื่อหลักสูตร

รูปแบบการ
ประเมิน

๔. วิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์

Site visit

๕. ครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์

Site visit

๖. บริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำร
โลจิสติกส์
(มรภ.กำแพงเพชร)

Site visit

๗. ศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม

Site visit

๘. บริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำร
โลจิสติกส์
(มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด)

กึ่ง Site
visit/
ออนไลน์

วันที่รับการ
ประเมิน

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน

อำจำรย์ สุภำภรณ์ หมั่นหำ
(เลขำนุกำร)
นำยอมร วรรณำรักษ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๘-๙ กรกฎำคม ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ (ประธำน)
๒๕๖๔
ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
(กรรมกำร)
ผศ.วสุนธรำ รตโนภำส
(เลขำนุกำร)
น.ส. นงนุช ดวงอ่อน
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๘-๑๐
ผศ.ดร.น้ำฝน กันมำ (ประธำน)
กรกฎำคม ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
๒๕๖๔
(กรรมกำร)
ผศ. จิรพงค์ พวงมำลัย
(เลขำนุกำร)
น.ส. ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๑๑-๑๒
ผศ.ดร. อุรสำ บัวตะมะ
กรกฎำคม (ประธำน)
๒๕๖๔
ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
(กรรมกำร)
อำจำรย์ธนสิทธิ นิตยะประภำ
(เลขำนุกำร)
น.ส. สุตมิ ำ นครเขต
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๑๔-๑๖
ผศ.ดร.อำรีย์ ธรรมโคร่ง
กรกฎำคม (ประธำน)
๒๕๖๔
ผศ.กำรันต์ เจริญสุวรรณ
(กรรมกำร)
ดร.กรรณิกำ อุสสำสำร
(เลขำนุกำร)
นำยอิสรำวัชร เฟื่องอิ่ม
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๑๒-๑๓
ดร.สิริวิท อิสโร (ประธำน)
กรกฎำคม ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
๒๕๖๔
(กรรมกำร)
อำจำรย์น้ำฝน สะละโกสำ
(เลขำนุกำร)
นำยณัฐพงษ์ ลำจะเรำ
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)

หน่วยงานสังกัด
คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.กพ.
คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.กพ.
คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มน.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
วิทยำลัยกำรศึกษำ มพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะวิทยำศำสตร์ สจล.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มรภ.กพ.
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มรภ.กพ.
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มอ.
คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.กพ.
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มรภ.กพ.
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มรภ.กพ.
ภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มอ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด

ชื่อหลักสูตร

รูปแบบกำร วันที่รับกำร
ประเมิน
ประเมิน
๙. หลักสูตรวิทยำศำสตร กึ่ง Site visit/ ๑-๒ กรกฎำคม
บัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี ออนไลน์
๒๕๖๔
คอมพิวเตอร์ (มรภ.กพ.)

๑๐. หลักสูตรวิทยำศำสตร กึ่ง Site visit/
บัณฑิต สำขำวิชำภูมิ
ออนไลน์
สำรสนเทศ

๑๔-๑๕
กรกฎำคม
๒๕๖๔

รำยชื่อผู้ประเมิน

หน่วยงำนสังกัด

ดร. สุรเดช จิตประไพกุลศำล
(ประธำน)
ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง
(กรรมกำร)
อำจำรย์เศวต สมนักพงษ์
(เลขำนุกำร)
น.ส. สุตมิ ำ นครเขต
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
ดร.รวี รัตนำคม (ประธำน)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ มน.

ดร.อรัณย์ภคั พิทักษ์พงษ์
(กรรมกำร)
อำจำรย์พัตรำ คำสีหำ
(เลขำนุกำร)
นำยอิสรำวัชร เฟื่องอิ่ม
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๑๑. หลักสูตรนิเทศศำสตร กึ่ง Site visit/ ๘-๙ กรกฎำคม ดร.ณัฐกำนต์ พฤกษสรนันท์
บัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ออนไลน์
๒๕๖๔
(ประธำน)
ผศ.กำรันต์ เจริญสุวรรณ
(กรรมกำร)
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
(เลขำนุกำร)
นำยอมร วรรณำรักษ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๑๒. วิทยำศำสตรบัณฑิต กึ่ง Site visit/ ๑๒-๑๓
ผศ.ดร.ภำณุ ยิ้มเมือง
สำขำวิชำคณิตศำสตร์
ออนไลน์
กรกฎำคม (ประธำน)
๒๕๖๔
ผศ.กำรันต์ เจริญสุวรรณ
(กรรมกำร)
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
(เลขำนุกำร)
น.ส. นงนุช ดวงอ่อน
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)
๑๓. ครุศำสตรบัณฑิต
กึ่ง Site visit/ ๑๖-๑๗
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติพงษ์
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ออนไลน์
กรกฎำคม พุ่มพวง (ประธำน)
๒๕๖๔
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
(กรรมกำร)
อำจำรย์ธำรณำ สุวรรณเจริญ
(เลขำนุกำร)
น.ส. ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มรภ.กพ.
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มรภ.กพ.
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
มอ. วิทยำเขตภูเก็ต
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มพ.
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มรภ.กพ.
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มรภ.กพ.
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
มบ.
คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.กพ.
คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.กพ.
คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.กพ.
สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
มทส.
คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.กพ.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.กพ.
คณะศึกษำศำสตร์ มน.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.

ชื่อหลักสูตร

รูปแบบการ วันที่รับการ
ประเมิน
ประเมิน
๑๔. หลักสูตรวิทยำศำสตร กึ่ง Site visit/ ๑๔-๑๕
บัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี ออนไลน์
กรกฎำคม
คอมพิวเตอร์
๒๕๖๔
(มรภ.กพ.แม่สอด)

รายชื่อผู้ประเมิน

หน่วยงานสังกัด

ดร.สิริวิท อิสโร (ประธำน)
ผศ.ดร. บุญล้อม ด้วงวิเศษ
(กรรมกำร)
อำจำรย์สำมำรถ ยืนยงพำนิช
(เลขำนุกำร)
นำยณัฐพงษ์ ลำจะเรำ
(ผู้ช่วยเลขำนุกำร)

ภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มอ.
คณะครุศำสตร์ มรภ.กพ.
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
แม่สอด

คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ที่ปรำกฏในหนังสือ
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version ๓.๐
๒. ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ แนวทำงกำรพัฒ นำคุณ ภำพหลักสู ตร โดยเฉพำะในส่ ว นผลกำร
ดำเนินงำนที่ยังมีคุณภำพไม่เพียงพอตำมที่เกณฑ์ที่กำหนด
๓. จัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมเกณฑ์ AUN-QA และบันทึกข้อมูล Common
Data Set ตำมระบบ CHE QA Online เสนอต่อสถำบันอุดมศึกษำและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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