
 
-สําเนา- 

 

 

คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สุรินทร 
ท่ี   ๒๓ /๒๕๖๑ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ดวย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร  เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินงานระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  (QA)  และการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภจากสภาการพยาบาลและสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีการบริหารระบบและกลไกของงานใหมีประสิทธิภาพ
จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพดังน้ี 
๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบดวย 
 

๑. นางสุชาดา น้ิมวัฒนากุล ตําแหนง รักษาการผูอํานวยการ วพบ.สรุินทร  
๒. นางสาวสุพิตรา   เศลวัตนะกลุ    ตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  
๓. นางรุจริัตน มณีศร ี ตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมพัฒนานักศึกษา  
๔. นางศรีอุบล อินทรแปน ตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริการวิชาการ                
๕. นางจุฬารัตน หาวหาญ ตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมวิจัย  
๖. นายคมวัฒน      รุงเรือง ตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ  

 

   หนาท่ี :   ๑. ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๒.  คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
 

 ๑.    นางสาวสุขุมาล แสนพวง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   ประธาน 
  ๒. นางสาวณกร ลูกสยาม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
  ๓. นางสาวเยาวพา วรรณแกว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
  ๔. นางสาวจรุีพร ศรีสุวรรณ ตําแหนง นักจัดการงานทัว่ไป กรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี : ๑.  วางแผนใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒.  ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อผลักดันใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ต้ังแตระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน กลุมวิชา/ กลุมงาน จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล      
โดยสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน 

๓. ตรวจสอบความถูกตอง /วิเคราะหความสอดคลองระหวางเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงาน 
เพื่อจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)  

๔.  กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อการปรับปรุงการ
ทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาการดําเนินภารกิจและการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของรายตัวบงช้ีของแผนพัฒนา
คุณภาพและสอดคลองกับแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

๕. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายการหลักฐานในระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 3D 
 

/๓. คณะกรรมการ... 
 
 



 ๒

๓. คณะกรรมการดําเนินงานคุณภาพ  ประกอบดวย  คณะกรรมการกลุมวิชาและคณะกรรมการกลุมงาน  ดังน้ี 
๓.๑ คณะกรรมการกลุมวิชา 
      ๓.๑.๑  กลุมบริหารวิชาการพยาบาล  

๑) นางอุตมชญาน อินทเรือง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   ประธาน 
๒) นางธนพร แยมศร ี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๓) นางสาวสุพิตรา เศลวัตนะกลุ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔) นางศีตรา มยูขโชติ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๕) นางสาววิลาวัณย กลาแรง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๖) นางรุจริัตน               มณีศร ี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๗) นางเอื้อจิต สุขพูล ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๘) นางศศิธร วิโสรัมย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๙) นางพัชรินทร วรรณทวี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 

๑๐) นางสาวศรินยา พลสงิหชาญ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
๑๑) นางสาวสุขุมาล แสนพวง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
๑๒) นางสาวอรนุช ประดับทอง   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
๑๓) นายวรนาถ   พรหมศวร ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
๑๔) นางสาวจุฑารัตน ทองสลบั ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
๑๕) นางสาวรัตนา ปรากฏมาก ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๖) นางดาริณ โพธ์ิแกว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๗) นางชัชฎาพร จันทรสุข ตําแหนง วิทยาจารยปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๘) นายสาคร สอนดี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๙) นางภาวิณี แพงสุข ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๒๐) นางสาวชลดา กิ่งมาลา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
๒๑) นางกรรณิกา เพ็ชรักษ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๒๒) นายธวัชชัย ยืนยาว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๒๓) นางสาววรรณภา ประภาสอน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๒๔) นางปฐมาพร ใจกลา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ  กรรมการ 
๒๕) นางสาวนภศพร ชัยมาโย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๒๖) นายวรรณชาติ ตาเลิศ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 

 

      ๓.๑.๒  กลุมบริหารวิชาการศึกษาท่ัวไปและพัฒนาวิชาชีพ 
๑) นางสาวอติพร ทองหลอ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   ประธาน 
๒) นางสาวศุภรนิช วสุกาญจนเวช ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๓) นางณัญชยา ศรกลา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๔) นางศรีอุบล อินทรแปน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๕) นางสาวภาวินี เสาะสืบ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๖) นางอารยา จิรมนัสวงศ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๗) นางสาวศุภรดา มั่นยืน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๘) นายคมวัฒน รุงเรือง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๙) นางจุฬารัตน หาวหาญ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

๑๐) นางวัชรีวงค หวังมั่น ตําแหนง วิทยาจารยชํานาญการ กรรมการ 
      
     /๑๑) นางสาวนภสร... 



 ๓

๑๑) นางสาวนภสร ดวงสมสา ตําแหนง วิทยาจารยชํานาญการ  กรรมการ 
๑๒) นางนิสากร เห็มชนาน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๓) นางสาวนริศรา ธรรมษา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๔) นางสาวณกร ลูกสยาม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๕) นางสาววรรณวิภา เรืองเดช ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๖) นางสาวจริสุดา ทะเรรัมย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๗) นายวรวุฒ ิ แสงทอง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๘) นายชัยวัฒน ออนไธสง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๙) นางสาวเยาวพา วรรณแกว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๒๐) นางเยาวนา ยงยืน ตําแหนง วิทยาจารยชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๒.  คณะกรรมการกลุมงาน  ประกอบดวย 
      ๓.๒.๑  กลุมอํานวยการ       

๑) นางสาวสุพิตรา เศลวัตนะกลุ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   ประธาน 
๒) นางณัญชยา ศรกลา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ   กรรมการ 
๓) นางสาวสุขุมาล แสนพวง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
๔) นางสาวอรนุช ประดับทอง   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
๕) นางนิสากร เห็มชนาน ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๖) นางสาวณกร ลูกสยาม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
๗) นางสาววรรณวิภา   เรืองเดช ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๘) นางสาวเยาวพา วรรณแกว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๙) วาที่รอยตรเีกรียงไกร ชาวสาน   ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการ 

๑๐) นางนุรักษ   กลีบแกว ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ 
๑๑) นางสาวบัวรื่น แสนดี ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน 

กรรมการ 

๑๒) นางจันทรเพญ็ เครือเพชร ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
๑๓) นางสาวชนุตภรณ คําศรีใส ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
๑๔) นางชัชชษา เจือจันทร ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
๑๕) นายอติเทพ ประกอบกจิ   ตําแหนง เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
๑๖) นางสาวจรุีพร ศรีสุวรรณ ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๑๗) นางสาวกิตติยา อาษากิจ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร   กรรมการ 
๑๘) นายอานัน     กองศิร ิ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร   กรรมการ 
๑๙) นางสงางาม บุตรดี ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๒๐) นางสาวชุติมา ดวงสวัสด์ิ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
๒๑) นางสาวพรทิพย สมในใจ ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
๒๒) นางสาวกมลวรรณ   จงอุตสาห ตําแหนง เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานงาน

การเงินและบัญชี 
กรรมการ 

๒๓) นายสุวิทย เอี่ยมสอาด ตําแหนง เจาพนักงานเผยแพรและ
ประชาสมัพันธ 

กรรมการ 

๒๔) นางสาวอารยา สําเนียงล้ํา ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๒๕) นางสาววารุณี   บรรเทา ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 

       
      /๓.๒.๒ กลุมวิชาการ… 

 



 ๔

๓.๒.๒  กลุมวิชาการ  
๑) นายคมวัฒน      รุงเรือง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ                    ประธาน 
๒) นางสาวอติพร ทองหลอ         ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ                    กรรมการ 
๓) นางอุตมชญาน อินทเรือง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ                    กรรมการ 
๔) นางศีตรา มยูขโชติ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ                    กรรมการ 
๕) นางเอื้อจิต สุขพูล ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ                    กรรมการ 
๖) นางสาวศรินยา  พลสงิหชาญ   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   กรรมการ 
๗) นางธิดา มุลาลินท ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ                    กรรมการ 
๘) นางเยาวนา ยงยืน ตําแหนง วิทยาจารยชํานาญการ                   กรรมการ 
๙) นางสาวจุฑารัตน ทองสลบั ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 

๑๐) นางสาวรัตนา ปรากฏมาก ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๑) นางกรรณิกา เพ็ชรักษ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   กรรมการ 
๑๒) นายวรรณชาติ ตาเลิศ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   กรรมการ 
๑๓) นายชัยวัฒน ออนไธสง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   กรรมการ 
๑๔) นางสาววรรณภา ประภาสอน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ                 กรรมการ 
๑๕) นางสาวนภศพร ชัยมาโย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๑๖) นางสาวสุณิสา สําเร็จดี ตําแหนง บรรณารักษปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๗) นางสาวสริิกร สวัสดี ตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง กรรมการ 
๑๘) นางกาญจนา กระแสบัว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๑๙) นางดารณี    บุญอุน ตําแหนง เจาพนักงานหองสมุด กรรมการ 
๒๐) นางอรทัย    รัตนโชติ ตําแหนง เจาพนักงานหองสมุด กรรมการ 
๒๑) นางสาวสุวิมล      หนูพันธ        ตําแหนง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๒๒) นางสาวพานี เหลือสุข ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒.๓  กลุมวิจัย 
๑) นางจุฬารัตน หาวหาญ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประธาน 
๒) นางธนพร แยมศร ี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๓) นางพัชรินทร วรรณทวี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๔) นายวรนาถ พรหมศวร ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
๕) นางดาริณ โพธ์ิแกว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๖) นางภาวิณี แพงสุข ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๗) นางสาวชลดา กิ่งมาลา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   กรรมการ 
๘) นายธวัชชัย ยืนยาว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒.๔  กลุมบริการวิชาการ    
๑) นางศรีอุบล อินทรแปน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ ประธาน 
๒) นางศศิธร วิโสรัมย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๓) นางสาวภาวินี เสาะสืบ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๔) นางสาววิลาวัณย   กลาแรง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๕) นางวัชรีวงค หวังมั่น ตําแหนง วิทยาจารยชํานาญการ กรรมการ 
๖) นายสาคร สอนดี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   กรรมการ 
๗) นางชัชฎาพร จันทรสุข ตําแหนง วิทยาจารยปฏิบัติการ กรรมการ 

 
 

        /๘) นางสาวนริศรา… 
 
 



 ๕
 

๘) นางสาวนริศรา ธรรมษา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๙) นางสาวบุณยรัตน   รัตนอุรา     ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ                            กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.๒.๕ กลุมพัฒนานักศึกษา  
๑) นางรุจริัตน มณีศร ี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ ประธาน 
๒) นางสาวศุภรนิช วสุกาญจนเวช ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๓) นางสาวศุภรดา มั่นยืน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๔) นางอารยา จิรมนัสวงศ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ กรรมการ 
๕) นางสาวนภสร ดวงสมสา ตําแหนง วิทยาจารยชํานาญการ กรรมการ 
๖) นางสาวจริสุดา ทะเรรัมย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๗) นายวรวุฒ ิ แสงทอง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๘) นางปฐมาพร ใจกลา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๙) นางสาววันเพ็ญ ศรีมารักษ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 

 หนาท่ี : ๑. รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐานตามตัวบงช้ี การประกันคุณภาพการศึกษาของ สบช., สกอ., สมศ.,  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแกน และจัดทํารายงานประเมินตนเองของกลุมงานและระดับสถาบัน 

๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของกลุมงานและระดับสถาบัน ตามขอเสนอแนะ 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๔.  คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเองและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา      
ประกอบดวย 
 

๔.๑ นางสาวสุขุมาล แสนพวง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประธาน 
๔.๒ นางสาวณกร ลูกสยาม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๔.๓ นางสาวเยาวพา วรรณแกว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๔.๔ นางสาวจรุีพร ศรีสุวรรณ ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 

 
 

     หนาท่ี  : ๑. จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) และขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของวิทยาลัยฯ 
      ๒. จัดทําคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สบช., สกอ., สมศ. 
 
 

๕. คณะกรรมการจัดทําขอมูลระบบ  CHE QA ONLINE SYSTEM 3D ประกอบดวย 
๕.๑ นางสาวสุขุมาล     แสนพวง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประธาน 
๕.๒ นางสาวณกร ลูกสยาม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
๕.๓ นางสาวเยาวพา วรรณแกว ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๕.๔ นางสาวชนุตภรณ คําศรีใส ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
๕.๕ นางสาวพานี   เหลือสุข ตําแหนง นักจัดการงานทัว่ไป กรรมการ 
๕.๖ นางอรทัย   รัตนโชติ ตําแหนง เจาพนักงานหองสมุด กรรมการ 
๕.๗ นางดารณี   บุญอุน ตําแหนง เจาพนักงานหองสมุด กรรมการ 
๕.๘ นางกาญจนา   กระแสบัว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๕.๙ นางสาวบุณยรัตน  รัตนอุรา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 

๕.๑๐ นางสาวกิตติยา อาษากิจ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร กรรมการ 
๕.๑๑ นายอานัน กองศิร ิ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร กรรมการ 

      
/๕.๑๒ นางสาวสุวิมล… 



 ๖

๕.๑๒ นางสาวสุวิมล หนูพันธ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวชุติมา   ดวงสวัสด์ิ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
๕.๑๔ นางสงางาม บุตรดี ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาววันเพ็ญ ศรีมารักษ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
๕.๑๖ นางสาวจรุีพร       ศรีสุวรรณ ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป                         กรรมการและเลขานุการ 

 
   

 หนาท่ี : ดําเนินการสแกนรายการหลักฐานตัวบงช้ีที่รบัผิดชอบ และดําเนินการแกไขรายการหลักฐาน 
   จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เครอืขายวิทยาลัยสงักัดสถาบันพระบรมราชชนก 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําขอมลูเขาระบบฐานขอมลู CHE QA ONLINE SYSTEM 3D 
 

สั่ง   ณ   วันที่   ๙  เดือนเมษายน พ. ศ. ๒๕๖๑ 
  
 

 
(นางสุชาดา  น้ิมวัฒนากุล) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ  รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


