
 

    

      
ค ำสั่งคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ท่ี ๐๔๔.๐๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

.............................................. 
 เพื่อให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครอบคลุมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และ               
การพัฒนาคุณภาพ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปน้ี 
  

๑. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
๑.๑  คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองคณบดีฝ่ายบรหิาร กรรมการ 
๑.๓  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา กรรมการ 
๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ 
๑.๓  หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการ 
๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕  งานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ดังนี้ 
๑.  ก าหนด ทบทวนนโยบาย ด้านประกันคุณภาพของคณะฯ 
๒.  ก ากับดูแลการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามระบบ 
๓.  พิจารณามอบหมายให้มีผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามล าดับ 
๔.  ก ากับดูแลตวับ่งชี้ที่ได้มอบหมาย (ดังเอกสารแนบ) 
๕.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อก ากับ ดูแลและติดตามการ 

ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
๖.  ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

 
 ๒. คณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามตวับ่งชี้ 
      ๒.๑  รองคณบดีทกุท่าน ประธานผู้ก ากับตวับ่งชี ้

๒.๒  หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการ 
๒.๓  ผูร้ับผิดชอบตัวชี้วดั กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ ดังนี ้
๑. ก ากับดูแลและด าเนินงานตามตวับ่งชี้ที่ได้รับหมอบหมาย (ดังเอกสารแนบ) 
๒. จัดเก็บ/สนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
/๓.คณะกรรมการ… 



 

 
 

 
๓. คณะกรรมการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   

๑.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
๒.   ดร.เกษม     มานะรุ่งวิทย ์   กรรมการ 
๓.   ดร.ก้องเกียรติ     มหาอินทร ์   กรรมการ 
๔.   นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท ์  กรรมการ    
๕. นางเพชราภรณ์    สิงห์ทองชัย   กรรมการ 
๖.  นางสาวไอรดา สุดสังข์    กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์    อารจีงเจริญ  กรรมการ 
๘.  นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ ์   กรรมการ 
๙.  นางชลธิชา     สาริกานนท์   กรรมการ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารยว์าสนา ช้างม่วง   กรรมการ 
๑๑.  นางวิภาดา  กระจ่างโพธิ ์   กรรมการ 
๑๒.  นางสาวเสาวนีย์   รัฐนิธิคุณานนท ์   กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  พรหมหล้าวรรณ  กรรมการ 
๑๔.  นางสุจิตรา  ชนันทวาร ี   กรรมการ 
๑๕.  ดร. ไพรัตน ์ ปุญญาเจริญนนท ์  กรรมการ 
๑๖.  ดร. กาญจนา ลือพงษ์    กรรมการ  
๑๗.  นายจ าลอง  สาริกานนท์   กรรมการ 
๑๘.  นางสาวกรชนก บุญทร    กรรมการ 
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศักดิ ์ อริยะเครือ  กรรมการ 
๒๐.  ดร. ทวศีักดิ ์ สาสงเคราะห ์   กรรมการ 
๒๑.  นางอมร  ร่มซ้าย    กรรมการ 
๒๒.  นางสาววรนุช หลุบเลา    กรรมการ 
๒๓.  นางยุพิน  ใจตระหนัก   กรรมการ 
๒๔.  นางสาวอภิษา กล่อมแสง   กรรมการ 
๒๕.  นายคณาวุฒ ิ มีศิริภัทร   กรรมการ 
๒๖.  นายวิโรจน ์  ยิ้มขลิบ    กรรมการ 
๒๗.  นางสาวสาวติร ี ค ายอด    กรรมการ 
๒๘.  นางสาวฉันทนา ธนาพธิานนท ์   กรรมการ 
๒๙.  นางสาวนุชดาว เตะสมุทร   กรรมการ 
๓๐.  นายการุณย ์ ถนอมพิชัย   กรรมการ 
๓๑.  ว่าที ่ร.ต. ธีระพงษ ์ ฐานะ    กรรมการ 
๓๒.  ดร. นงนุช  ศศิธร    กรรมการและเลขานุการ 
๓๓.  นางสาวสมใจ แซ่ภู่    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 
 

/มีหน้าที่… 
 
 
 



 

 
มีหน้าที่ ดังนี ้
๑. ทบทวนและจัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ  
๒. ก ากับ ตดิตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบหรือตามแผน 
๓. ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
๔. ประสานงานด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
๕. ก ากับดูแล ตรวจสอบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ในระบบ IQA              

และ ระบบ CHE QA Online 
๖. เสนอแนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร เพื่อก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงาน 

กลไก และวิธีการให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารคณะฯ (CEO) คณะกรรมการบริหารคุณภาพมอบหมาย 
 

 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
    
                              
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล  มงคลรตันาสิทธิ์) 
             คณบดีคณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยคุณภำพ 

ระดับคณะ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี ้ งำนที่รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูล/รำยงำน 

๑. การผลิตบัณฑติ    
๑.๑ ผลการบรหิารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

(สกอ.๑.๑) 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานหลักสตูร นางยุพิน  ใจตระหนัก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
 

ผศ. วาสนา  ช้างม่วง 
นางวิภาดา  กระจ่างโพธิ์ 
นางสาวเสาวนีย์  รัฐนิธิคณุานนท ์
ผศ. กมล  พรหมหล้าวรรณ 
นางสุจิตรา    ชนันทวาร ี

สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีิ่งทอ  
 

ดร. ไพรัตน์   ปุญญาเจริญนนท์ 
ดร. กาญจนา   ลือพงษ์ 
นายพิชิตพล   เจริญทรัพยานนัท ์
นายจ าลอง   สาริกานนท ์
ผศ.ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสทิธิ์ 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ัน
และสิ่งทอ 
๑.วิชาเอกออกแบบแฟช่ัน 

ดร.ก้องเกียรติ    มหาอินทร์ 
นายนฤพน     ไพศาลตนัติวงศ ์
นางสาวกรชนก  บุญทร 

๒.วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์  อริยะเครือ 
ดร.เกษม   มานะรุ่งวิทย์ 
ดร.ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห ์
นางชลธิชา   สาริกานนท ์

๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.๑.๒)  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคลากร นายคณาวุฒิ    มีศิริภัทร 

๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (สกอ.๑.๓) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคลากร นายคณาวุฒิ    มีศิริภัทร 

๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ.๑.๔) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานทะเบียน นางยุพิน ใจตระหนัก 
นางสาวสาวิตรี  ค ายอด 

๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
(สกอ.๑.๕) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา งานแนะแนว ว่าที่ ร.ต. ธีระพงษ์   ฐานะ 

๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(สกอ.๑.๖) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา งานกิจกรรม นายการุณย์    ถนอมพิชัย  

๒. การวิจัย    
๒.๑ ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๒.๑) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานวิจัยและพัฒนา นายวิโรจน์    ยิ้มขลบิ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (สกอ.๒.๒) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานวิจัยและพัฒนา นายวิโรจน์    ยิ้มขลบิ 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (สกอ.๒.๓) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานวิจัยและพัฒนา นายวิโรจน์    ยิ้มขลบิ 

๓. การบริการวิชาการ    
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.๓.๑)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานบริการวิชาการแก่สังคม นางสาวฉันทนา  ธนาพธิานนท์  

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม    
๔.๑ ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม ว่าที่ ร.ต. ธีระพงษ์   ฐานะ 



 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี ้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี ้ งำนที่รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมูล/รำยงำน 

 
๕. การบริหารจัดการ    
๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
(สกอ.๕.๑)  

   

 ๕.๑.๑ การพัฒนาแผน รองคณบดีฝ่ายวางแผน งานแผนงานและงบประมาณ นางอมร ร่มซ้าย 
 ๕.๑.๒ การเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานการเงิน นางสาววรนุช  หลบุเลา 
 ๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวางแผน งานติดตามประเมินผล นางสาวอภิษา  กล่อมแสง 
 ๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล ส านักงานคณบด ี ส านักงานคณบด ี นางเพชราภรณ์   สิงห์ทองชัย 
 ๕.๑.๕ การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานการจัดการองค์ความรู้ นางสาวนุชดาว    เตะสมุทร 
 ๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคลากร นายคณาวุฒิ     มีศิริภัทร 
 ๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
นางสาวสมใจ    แซ่ภู ่

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (สกอ.๕.๒) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั งานหลักสตูร นางยุพิน  ใจตระหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


