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2.65  อาจารย ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช กรรมการ 
2.66  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา เกียรติกอง กรรมการ 
2.67  นางสาวศันสนีย  วิชัยดษิฐ  กรรมการ 
2.68  นางสาวฐานิตารัชต  เอ่ียมธนะมาศ  กรรมการ 
2.69  ดร.โสธิตภา  เมืองศิริ  กรรมการ 
2.70  ผูชวยศาสตราจารยกิติยา  โตะทอง กรรมการ 
2.71  ผูชวยศาสตราจารยแอนนา   พายุพัด  กรรมการ 
2.72  นางสาวกิติชา  ธรณชยะ  กรรมการ 
2.73  นางสาวเสาวรส  สัทธาพงศ กรรมการ 
2.74  นางสาวเขมจิรา  อุทธศรี  กรรมการ 
2.75  ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน  ปญญาดิลกพงศ กรรมการ 
2.76  นางสาวนพวรรณ  บุญตวง  กรรมการ 
2.77  อาจารยณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ  กรรมการ 
2.78  นายเสกศักดิ ์ ศรีสดใส  กรรมการ 
2.79  นางสาวธมลวรรณ    โกมลเมศ กรรมการ 
2.80  นายบุญชัย  เอ้ืออรุณกิจ  กรรมการ 
2.81  นายรวี  แยมสรวล กรรมการ 
2.82  อาจารยสมชาย   ศรีรักษ  กรรมการ 
2.83  ดร.จิราภรณ  กาญจนสุพรรณ กรรมการ 
2.84  ดร.เนตรรุง  อยูเจริญ  กรรมการ 
2.85  อาจารยเอกรินทร  ตั้งนิธิบญุ  กรรมการ 
2.86  นายคณาธิป สัมมาทัต  กรรมการ 
2.87  นายจตุพร    เดชจร  กรรมการ 
2.88  นางสาวลัดดาวรรณ    สุวรรณเวก กรรมการ 
2.89  นางสาวนริสรา  โชติประเดิม กรรมการ 
2.90  ดร.ภัสสธีมา มาสิริธนาธิป กรรมการและเลขานุการ 
2.91  นายสมโชค  ฤทธ์ิจํารูญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
2.92  นางสาวสภุาวิมล  กือเย็น  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที ่
1. ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบตัิการของมหาวิทยาลยั
2. ดาํเนินงานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) การประกันคุณภาพภายในหนวยงาน

ใหสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลยั
3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ใหเชื่อมโยงกับระบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาบังคบัใชตาม (ระบบ CHE QA ONLINE) ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หนวยงาน
เทียบเทา และระดับหลักสูตร

4. พัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนทุกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความชวยเหลือ
และประชาสัมพันธการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลยักับสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา

5. ดาํเนินการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ (SAR) ท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน ระบบ CHE QA ONLINE และติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ใหไดตามเกณฑคุณภาพ
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