
 

   
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่                                           วันที่   
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

 

เรียน 
  

ด้วย ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีก าหนดการรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะ เพ่ือประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามเกณฑ์  
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นั้น 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และ
ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในวันและเวลา ดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Signature Code : F6NfidXQEgx02uFwZVY7 
 

    
   
  
   
   
  

   
    
  
   
   
 

 

   
   
   
   
 



 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0910/2564                                
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับคณะ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
------------------------------------------ 

 

 ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลและกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกใน
กำรควบคุมตรวจสอบ ระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี   ส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ  และบรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  ประกอบกับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกระดับ โดยก ำหนดผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนดปรำฏตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ. 
๒๕๖๒  เข้ำถึงโดย https://register.kpru.ac.th/doc/qa/m-qa-in-2563.pdf   

เพ่ือให้กำรปฏิบัติปฏิบัติงำนด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับคณะ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในระหว่ำงวันที่ 9–๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรำยละเอียดกำร
ปฏิบัติงำนแนบท้ำยค ำสั่ง ๑ ๒  และ ๓  
               

สั่ง ณ วันที่ 1   กรกฎำคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

1   กรกฎำคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F68AiKXLt2Ntis1ndxty 

 
 
 
 
 
 

https://register.kpru.ac.th/doc/qa/m-qa-in-2563.pdf?fbclid=IwAR0oLvWBnTjHfggYpkVvV3IlkoBCeB6oMgVKgv30KCxtOzI9AJGckZU4BcY


เอกสารแนบทา้ยคำสั่ง 1 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บคณะ            
ปีการศึกษา  ๒๕๖3 มีดังน้ี 

  1. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
คำสั่ง  

  2.คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดำเนินการตามกำหนดการ 
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 3 

  3. คณะกรรมการให้ผลการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพรายองค์ประกอบ ประกอบด้วย จุด
แข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ใน
ระดับหลักสูตร   

  4. คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับ
คณะด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมยืนยันผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  (CHE QA 3D Online System for 3 Degrees Levels) ภายใน 15 วัน หลังวัน
ตรวจประเมิน 

  5. เลขานุการ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะกรรมการ อำนวยความสะดวกในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

  6. เลขานุการ รวบรวมและจัดทำข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดย
คณะกรรมการ นำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัด และงานมาตรฐานประกันและคุณภาพการศึกษา ตาม
แบบฟอร์มรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและอื่น ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3xXPL3H   

  7. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ติดตามและอำนวยความสะดวก ในการรับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ อาทิ การบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม เตรียมเอกสารเบิก-จ่ายในรับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา การประสานงานเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3xXPL3H


เอกสารแนบทา้ยคำสัง่ 2 
 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

9-13 สิงหาคม 2564 
ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
ทุกคณะ 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยั 
1. ชือ่-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
สังกัด : คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 089-567-5663 
Email : iprove2000ck@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : UR 0078/U570771 

 
ประธาน 

2. ชือ่-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจกัร ์
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-026-1204 
E-mail :  somkid08@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : UR0133/U570436 

กรรมการ 

3. ชือ่-สกุล : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ ์
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : รองอธกิารบดีฝ่ายประกันคุณภาพองคก์ารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 098-896-4515 
Email : sasi3310@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมินฯ : UR0008/PR0008/U570212 

กรรมการ 

4. ชือ่-สกุล :  รองศาสตราจารย์ ดร.คงศกัดิ์  ศรีแก้ว  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : รองอธกิารบดี   
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 0-5526-7080 #5000/094-251-1534 
Email : khongsak@psru.ac.th 
รหัสผู้ประเมินฯ :  PSRU63023U  

กรรมการ 

5. ชือ่-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
สังกัด : คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-629-6889  
E-mail : webthaitutor@hotmail.com / dr.anek.t@chandra.ac.th 
รหัสผู้ประเมิน : UR00246/ U57062 

กรรมการ 

6. ชือ่-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 081-888-6657 
E-mail :  prachakrot@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : UR002/U570767/P570608 
 
 
 

กรรมการ 

mailto:iprove2000ck@gmail.com
mailto:prachakrot@hotmail.com


วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

 7. ชือ่-สกุล : อาจารย์ ดร.ชนมช์กรณ์ วรอินทร ์
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ผู้สอน 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 085-049-4641 
Email : chonchakorn2016@gmail.com 

ผู้สังเกตการณ ์
คณะครุศาสตร์ 

8. ชือ่-สกุล : อาจารย์ ดร.ธิดารักษ์ ลือชา 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 062-939-3928 
Email : thidarak@pcru.ac.th 

ผู้สังเกตการณ ์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

9. ชือ่-สกุล : อาจารย์ชวลิต ศภุศักดิ์ธำรง 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน :  อาจารย์ผู้สอน 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 092-429-0565 
Email : alit2001@hotmail.com 

ผู้สังเกตการณ ์
คณะวิทยาการ
จัดการ 

10. ชื่อ-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยกรณ  บุญเรืองศักดิ ์
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน :  อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 085-818-0373 
Email : dchayaporn@gmail.com 

ผู้สังเกตการณ ์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

11. ชื่อ-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิะพงษ์ แดงขำ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน :  อาจารย์ผู้สอน 
สังกัด :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 089-003-1265 
Email : piyapongdk@gmail.com 

ผู้สังเกตการณ ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

9 สิงหาคม 2564 
คณะครุศาสตร์ 

 

12. ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
สังกัด : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 099-241-4169 
Email : nunenyy.p@gmail.com  

เลขานุการ 

13. ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
สังกัด :  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 088-293-7141 
Email :  wankoy.sirisopa1980@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

14. ชื่อ-สกุล :  อาจารยก์ษมา สุรเดชา 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : ประธานหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
สังกัด :  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 086-931-4256 
Email : Kurapika_misu@hotmail.com 
 
 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

mailto:dchayaporn@gmail.com
mailto:Kurapika_misu@hotmail.com


วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

15. ชื่อ-สกุล :  อาจารยธ์ารณา สุวรรณเจรญิ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด :  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 086-213-9729 
Email : numtarntarana@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

16. ชื่อ-สกุล :  อาจารยอ์ัฐณีญา สัจจะพัฒนกลุ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สังกัด :  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 089-646-9656 
Email : s.atthaneeya@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

9  สิงหาคม 2564 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

17. ชื่อ-สกุล : นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 091-841-8939 
Email : audisara44@gmail.com  

เลขานุการ 

18. ชื่อ-สกุล : อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาวชิาภาษาไทย    
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-287-6089 
Email :  full_nui32@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : KPRU63-065C 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

19. ชื่อ-สกุล :  อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 086-913-7244 
Email : nantanat.ton@gmail.com  
รหัสผู้ประเมิน : PR0614 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

20. ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ ดร.สุวภัทร  หนุ่มคำ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน :  อาจารย์ประจำหลักสตูรรฐัประศาสนศาสตร์ 
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 090-017-0509 
Email : Jeabja055@gmail.com  

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

21. ชื่อ-สกุล : อาจารย์ปณุยนุช  โพธิ์อ่วม 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำหลักสตูรโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 081-707-5622 
Email : phouam.punyanuch@gmail.com 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

mailto:Jeabja055@gmail.com


วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

10 สิงหาคม 2564 
คณะวิทยาการจัดการ 

22. ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 09-1837-5149 
Email : whajoy@gmail.com 

เลขานุการ 

23. ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำหลักสตูรโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่:  087-696-5954 
Email : kunaem4@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

24. ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค์  รามบุตร 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำหลักสตูรโปรแกรมวิชาการบัญชี 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 095-325-9063 
Email : warang12@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

25. ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ประภัสสร กลีบประทุม 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำหลักสตูรโปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 089-636-9928 
Email : prapatsorn.klee@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

26. ชื่อ-สกุล : นายอมร วรรณารักษ์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศกึษา) 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 089-955-7989 
Email : to9amorn@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

10 สิงหาคม 2564 
คณะพยาบาลศาสตร ์

27. ชื่อ-สกุล: อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาววิชาภาษาไทย    
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-287-6089 
Email :  full_nui32@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : KPRU63-065C 

เลขานุการ 

28. ชื่อ-สกุล : อาจารยเ์พ็ญพโยม  เชยสมบัต ิ
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่:  
Email : penypenn.c@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

29. ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวเิศษ  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา  
สังกัด : คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 081-534-4747 
Email : booh3box@hotmail.com 
รหัสผู้ประเมิน :   

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

mailto:booh3box@hotmail.com


วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

 30. ชื่อ – สกุล : นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  
สังกัด : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 086-432-6618 
Email : qakpru64@gmail.com 
รหัสผู้ประเมิน : UR0145 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

31. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษา)  
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 086-446-8164  
Email : banana26000@hotmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

32. ชื่อ–สกุล : นายธีศิษฎ์  กระต่ายทอง 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
สังกัด : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 088-272-9225 
Email : theesit_k@kpru.ac.th 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

33. ชื่อ–สกุล : นางสาวมลธยา  นันทวัฒน ์
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่:   087-840-8686 
Email : tik_4747@hotmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

34. ชื่อ-สกุล : นายอมร วรรณารักษ์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศกึษา) 
สังกัด : คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 089-955-7989 
Email : to9amorn@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

11 สิงหาคม  2564 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

35. ชื่อ-สกุล : นางสาวนงนุช ดวงออ่น 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
สังกัด : คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 086-205-1749 
Email : nongnuch121@hotmail.com 

เลขานุการ 

36. ชื่อ-สกุล : นายประทีป เพ็ญแจ้ง 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
สังกัด : คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 082-774-4144 
Email : Overcomenaked@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

37. ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  
สังกัด : คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพทเ์คลื่อนที่ : 087-832-9413 
Email : naka_papa@hotmail.com 
 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

mailto:qakpru64@gmail.com
mailto:banana26000@hotmail.com


วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

38. ชื่อ-สกุล : นายธาดา  พรมทับ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : นักวิชาการศึกษา 
สังกัด : คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 087-732-4149 
Email : tada_tor@hotmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

39. ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะ จนัทร 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : นักวิชาการศึกษา 
สังกัด : คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่:  
Email : Krisana1979@kpru.ac.th 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

11 สิงหาคม  2564 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

40. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุติมา นครเขต  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษา)  
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 086-446-8164  
Email : banana26000@hotmail.com 

เลขานุการ 

41. ชื่อ-สกุล : อาจารยพ์จน์ธรรม ณรงค์วิทย์  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก  
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์: 085-934-7292  
Email : gapomdesign@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

42. ชื่อ-สกุล : อาจารยธ์นสิทธิ นิตยะประภา  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์สาขาวิชาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 095-530-5590  
Email : aj.thanasit@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

43. ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์ประจำสาขาวชิาอุตสาหกรรมศิลป์  
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-235-9351  
Email : s.toommee@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

44. ชื่อ-สกุล : อาจารย์สาวติรี พรหมรักษา  
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : อาจารย์สาขาวิชาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 082-402-5281  
Email : meonline32@gmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

12-13 สิงหาคม 2564 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

45. ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน ์ ขันแก้ว 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 089-634-4880 
Email : Chairat_k@kpru.ac.th  
 
 

เลขานุการ 

mailto:tada_tor@hotmail.com
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วัน เดือน ป ี
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

46. ชื่อ-สกุล: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.องัคณา  ตาเสนา 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน :  อาจารย์ระดับคณะ 
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด 
เบอร์โทรศัพท์: 083-578-4605 
Email :  nunazaa157@gmail.com  

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

47. ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์  ลำจะเรา 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน :  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 090-937-7169 
Email : Nattapong_lumjarao@hotmail.com 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

48. ชื่อ-สกุล : นางสาวพุทธรกัษ์  เป็งมอย 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน : เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 088-163-5408 
Email : Phutrak_p@kpru.ac.th 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

49. ชื่อ-สกุล :  นายกำภู สุจรติจันทร์ 
ตำแหน่งที่ปฏิบตัิงาน :  นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที ่: 082-410-0497 
Email : kampoo_s@kpru.ac.th 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

 
 
 



เอกสารแนบทา้ยคำสั่ง 3 
กำหนดวัน เดือน ปี ในการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 

 
วัน เดือน ปี ที่รับตรวจประเมิน หน่วยรับตรวจประเมิน 

9 สิงหาคม  2564 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10 สิงหาคม  2564 คณะวิทยาการจัดการและคณะพยาบาลศาสตร ์
11 สิงหาคม  2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12-13 สิงหาคม  2564 มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด 

กำหนดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 
วัน เดือน ปี /เวลา กิจกรรม 

1.ส.ค. 64 
 
 

เวลา 09.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัด เล่ม SAR ฉบับสมบูรณ์ให้กับคณะกรรมการช่องทางการขนส่งเอกชน 
เวลา 16.40 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งไฟล์ SAR พร้อมการเชื่อมโยงเอกสารหลักสูตร ให้กับคณะกรรมการผ่าน
อีเมล  และไลน์กลุ่มของคณะกรรมการ และแจ้งกรรมการเพื่อทราบ 

2-7 ส.ค. 64 คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รูปแบบไฟล์ดิจิตอล ล่วงหน้าก่อน
การประเมิน 7 วัน 

8 ส.ค 64 คณะกรรมการเดินทางมายัง มรภ.กำแพงเพชร  (งานมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษารับรองคณะกรรมการ) 
9,10,11,13 ส.ค 64 กิจกรรมการตรวจประเมิน สำหรับคณะที่รับตรวจครึ่งวันเช้า   

   กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (โปรดบันทึกภาพถ่าย) 
 08.00-08.30  น. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

ณ  ห้อง ............ 
 08.30-09.00 น.. ณ .......................( ห้องสำหรับการรับตรวจประเมิน ) 

-กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน และแนะนำคณะผู้บริหาร และบุคลากร โดยคณบดี/รองคณบดี  
-คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในกล่าวแนะนำคณะกรรมการ  พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมิน
ภายใน 
-คณะนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านสื่อวิดีทัศน์ 

 09.00-09.30 น.   สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
 กลุ่มผู้รับสัมภาษณ์ ชื่อ-สกุล 

(กรรมการ) 
ชื่อ-สกุล (เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ)  

กลุ่ม 1 ผู้บริหาร (คณบดี และรองคณบดี) ณ ห้อง ......   
กลุ่ม 2 ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ณ  ห้อง ...... 

  

กลุ่ม 3 ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มผู้รับบริการ
ตามพันธกิจ ณ ห้อง ...... 

  

กลุ่ม 4 ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน   ณ ห้อง ......   
กลุ่ม 5 ผู้ปกครอง บุคลากรสายสนับสนุน  ณ ห้อง ......   

หมายเหตุ :  มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป และมอบให้กับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน ฯ 

09.30-10.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  โดยแยก
องค์ประกอบ 

10.30-11.00 น. คณะกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการประชุมสรุปผลการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.30-10.45 น.) 



วัน เดือน ปี /เวลา กิจกรรม 
11.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  แจ้งผลการประเมินข้อเสนอแนะด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร 
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  คณะที่รับตรวจครึ่งเช้า   
9,10,11 ส.ค 64 กิจกรรมการตรวจประเมิน สำหรับคณะที่รับตรวจครึ่งวันบ่าย 

      กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (โปรดบันทึกภาพถ่าย) 
 13.00-13.30  น. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

ณ  ห้อง ............ 
 13.30-14.00 น.. ณ........................ (ห้องสำหรับการรบัตรวจประเมิน)  

-กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน และแนะนำคณะผู้บริหาร และบุคลากร โดยคณบดี/รองคณบดี  
-คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในกล่าวแนะนำคณะกรรมการ  พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมิน
ภายใน 
-คณะนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านสื่อวิดีทัศน์ 

 14.00-14.30 น.   สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
 กลุ่มผู้รับสัมภาษณ์ ชื่อ-สกุล 

(กรรมการ) 
ชื่อ-สกุล (เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ)  

กลุ่ม 1 ผู้บริหาร (คณบดี และรองคณบดี) ณ ห้อง ......   
กลุ่ม 2 ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ณ 
ห้อง ...... 

  

กลุ่ม 3 ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มผู้รับบริการ
ตามพันธกิจ ณ ห้อง ...... 

  

กลุ่ม 4 ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน   ณ ห้อง ......   
กลุ่ม 5 ผู้ปกครอง บุคลากรสายสนับสนุน  ณ ห้อง ......   

หมายเหตุ :  มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป และมอบให้กับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน ฯ 

14.30-15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  โดยแยก
องค์ประกอบ (รับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30-14.45 น.) 

15.30-16.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
16.00-17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  แจ้งผลการประเมินข้อเสนอแนะด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร 
18.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการเข้าที่พัก /รับประทานอาหารเย็น  (งานมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษารับรองคณะกรรมการ) 
12 ส.ค. 64 น. 
 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
เวลา 09.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการเดินทางจากมรภ.กำแพงเพชร - ไป มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   (งานมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษารับรองคณะกรรมการ) 
13.00-16.40 น. ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน กิจกรรมหน่วยบริการตามพันธกิจอื่น ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 
18.00 น. เข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น 
13 ส.ค. 64 
08.00-12.00 น. 

กิจกรรมการตรวจประเมิน ณ มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด รายละเอียดตามกิจกรรมที่คณะรับตรวจครึ่งวันเช้า ข้างต้น  

 

**** 
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