คาสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
ที่ 227 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
-----------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 – 48 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ได้ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันภายนอก และให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559 โดยสถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2559 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
พ.ศ. 2559
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงอาศัยอานาจตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.
2552 ข้อ 42 และข้อ 48 แต่งตั้งบุคลากรต่อไปนี้เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2559
1. คณะกรรมการอานวยการและกากับติตตาม ประกอบตววย
1.1 นายสุภาพ มณีรัตน์
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 นายอานาจ ศรแก้ว
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
1.3 นางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี รองผู้อานายการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
1.4 นางสาวประไพรสาร รักษาบุญ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นางสาวนุช อินทร์ใย
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหนวาที่ ๑. กาหนดแนวปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุน และให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ
๒. ก ากั บ ดูแ ล และติด ตามการด าเนิน งานตามมาตรฐานต่ างๆให้เ ป็น ไปตามแผนการด าเนิน งานและ
มาตรฐานของสถานศึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของรายงานและความสอดคล้องของหลักฐานประกอบการ
รายงาน
/2. คณะกรรมการตาเนินงาน...

๒. คณะกรรมการตาเนินงานจัตทารายงานการประเมินตนเองตามสาขางาน/แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผูวรบั ผิตชอบ
1. นางสุดคนึง
สังข์น้อย
ประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์
ชุมภู
กรรมการ
3. นางนนท์นารี
จับใจนาย
กรรมการ
4. นายเอกสิทธิ์
ปิ่นทอง
กรรมการ
5. นางสาวพนมรุ้ง
พูนใจสม
กรรมการ
6. นายอิสระ
เทพยุหะ
กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิชาการบัญชี
ผูวรบั ผิตชอบ
1. นางสาวสุทธิชา อิ่มเอิบสิน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุช
อินทร์ใย
กรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร
กาแพงโสภา
กรรมการ
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน
กรรมการ
5. นายเกียรติพงษ์
เพิ่มพัฒนากุล
กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์
ผูวรบั ผิตชอบ
1. นายสมภพ
อินทร์อยู่
ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย
คชาธาร
กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์
ทรัพย์มูล
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีมนู มุ่งเจริญ
กรรมการ
5. นายศุภดิฐ
มณีรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิชาพืชศาสตร์
ผูวรบั ผิตชอบ
1. นางสาวสุชนีย์
ทรัพย์สมบูรณ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพภาพร
ปวนกาศ
กรรมการ
3. นางสาววิภาวี
โพธิ์เกตุ
กรรมการ
4.นางสาวภัทรสวันต์
แสงคา
กรรมการ
5.นายคธาวุธ
เครือวิยะ
กรรมการ
6.นายไพฑูรย์
นามสง่า
กรรมการ
7. นางอรนุช
อยู่ยอด
กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ผูวรบั ผิตชอบ
1. นายรณพีร์
สงขัย
ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ
เจริญศิลป์
กรรมการ
3. นายพิทยา
แย้มดี
กรรมการ
4. นางจิรประภา
เจริญศิลป์
กรรมการและเลขานุการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรม
ผูรว ับผิตชอบ
1. นางรสสุคนธ์
2. นางสาวสุขสิริ
3. นางสาววันทนีย์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
ผูวรับผิตชอบ
1. ว่าที่ร้อยตรีธเนตร
2. นายกิตติภณ
3.นายสิทธิกร

แย้มดี
อินจันทร์
สีทา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แต่งงาม
ประไพภักดิ์
ใสสะอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนวาที่
1. กาหนดแผนการดาเนินงานและกรอบการประเมินคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในที่
สถานศึกษากาหนด
2. ดาเนินงาน ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
3. ออกแบบเครื่องมือ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการประเมิน
4. ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการดาเนินงาน
5. เก็บหลักฐาน แหล่งข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
6. จัดทารายงานตามแบบที่กาหนดพร้อมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ประกอบการรายงาน
และเสนอรายงานตามลาดับ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลดีต่อ
ราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

(นายสุภาพ มณีรัตน์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร

