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ภาคผนวก 3 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์  และรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 

 

1. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา  2554) 
 

   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 

   2)  อาจารย์บุญส่ง  วงคค์ า     กรรมการ 

  3)  อาจารย์อภวิัฒน์  ปานทอง    กรรมการ 

  4)  อาจารย์อริญชย ์ พรหมเทพ    กรรมการ 

  5)  อาจารย์วาทนิ ี อุดมกัน     กรรมการ 

  6)  อาจารย์สถติย์  ภาคมฤค    กรรมการ 

  7).  อาจารย์ชานนท์  ไชยทองดี    กรรมการ 

  8)  อาจารย์ผกาพรรณ  วะนานาม    กรรมการ 

  9)  อาจารยส์ุพัตรา  ปสังคโท    กรรมการ 

  10) อาจารย์พรพมิล  ศิวนิา     กรรมการ 

  11) อาจารย์พัชราภรณ์  เขาเขจร    กรรมการ 

  12) อาจารย์วสันต์  ศรีหรัิญ     กรรมการ 

  13) อาจารย์จินดา  ลาโพธ์ิ     กรรมการ 

  14) อาจารย์นพรักษ ์ แกสมาน    กรรมการ 

  15) อาจารย์วีรวฒัน์  ค าแสนพันธ์    กรรมการ 

  16) อาจารย์เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ    กรรมการ 

  17) อาจารย์ภัทรดร  จั้นวันดี    กรรมการ 

  18) อาจารย์สุดประไทย  บุพศิริ    กรรมการ 

  19) อาจารย์ลดาวัลย ์ มะลไิทย    กรรมการ 

  20) นายกฤษณะ  กีวไิลย ์    กรรมการ 

  21). นายบุญเกือ้  ครุธค า     กรรมการ 

  22) นายนัทพงษ์   ยศไชยวบูิลย์    กรรมการ 

  23) นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี   กรรมการ 

  24) นางสาวจีรวรรณ  วรกาล    กรรมการ 

  25) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง    กรรมการ 

  26) นางสาวอรพนิ  บุตราช     กรรมการ 

  27) นางสาวพรพมิล  ภูลายยาว    กรรมการ  
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   28) นายยุทธพงษ์  โถตันค า     กรรมการ 

   29) อาจารย์นวพร  วรรณทอง     กรรมการและเลขานุการ 

30) นางสาวทัศนีย์  ค าปาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล  และผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวชี้วัด 
ผู้รับผดิชอบ 

ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน อ.บุญส่ง  วงศ์ค า* 

อ.นวพร วรรณทอง 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

 1.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน (สมศ. 16) 

2 1.2.1 ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1  กพร. 5.5.1) คณะไม่ต้องด าเนินการ 

3 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2 กพร. 5.5.2)  อ.อภิวัฒน์ ปานทอง* 

4 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

(สมศ. 17) 

อ.ชานนท์ ไชยทองด*ี 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต 

5 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อ.วาทินี  อุดมกัน* 

อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.พรพิมล ศิวนิา 

อ.พัชราภรณ์  เขาเขจร 

น.ส.รจนา ผาลลาพัง 

6 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (กพร. 1.1.9) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

7 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (กพร. 1.1.10) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

8 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน อ.วสันต์  ศรีหิรัญ* 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร 

นายกฤษณะ กีวไิลย์ 

9 2.5 ห้องสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อ.ชานนท์ ไชยทองด*ี 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

อ.จินดา ลาโพธิ ์

นายกฤษณะ  กีวไิลย์ 

น.ส.พรพิมล  ภูลายยาว 

10 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ( ก.พ.ร. 1.1.6) อ.พรพิมล  ศิวนิา* 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

อ.วาทินี อุดมกัน 

น.ส.รจนา ผาลลาพัง 
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11 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ  อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล  ภูลายยาว 

12 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล  ภูลายยาว 

13 2.9 บัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

(สมศ. 1  กพร. 1.1.1) 

อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

14 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2) 

อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

15 2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่  

(สมศ. 3 ก.พ.ร. 4.1.2) 

นายบุญเกือ้  ครุธค า* 

16 2.12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรั้บการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

(สมศ. 4  ก.พ.ร. 4.1.2) 

นายบุญเกือ้  ครุธค า* 

17 2.13 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

18 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  อ.นพรักษ์  แกสมาน* 

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์

19 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา  อ.อริญชย ์พรหมเทพ* 

อ.นพรักษ์  แกสมาน 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์

20 3.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแก่นักศึกษา  

(อัตลักษณข์องคณะครุศาสตร์) 

อ.พรพิมล  ศิวนิา* 

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์

21 3.2.2 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (อัตลักษณข์องคณะครุศาสตร์) อ.วัชราภรณ์  เขาเขจร* 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.นพรักษ์  แกสมาน 

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

22 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อ.ภัทรดร  จัน้วันดี* 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

น.ส.จีรวรรณ วรกาล 
 

23 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  

(กพร. 3.3.1 กพร.3.3.2) 

อ.ภัทรดร  จัน้วันดี* 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

น.ส.จีรวรรณ วรกาล 
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24 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (กพร.3.3.3) 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง* 

อ.ภัทรดร  จัน้วันดี 

นายนัทพงษ์ ยศไชยวบิูลย์ 

25 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  (สมศ. 5) อ.สุดประไทย บุพศิริ* 

อ.ภัทรดร  จัน้วันดี 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

26 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) อ.สุดประไทย บุพศิริ* 

อ.ภัทรดร  จัน้วันดี 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

27 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7) อ.จินดา ลาโพธิ*์ 

น.ส.สุจิตรา ศรีปากด ี

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม  อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

น.ส.อรพิน บุตราช 

29 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

30 5.3 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

 

31 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรืองค์กรภายนอก (สมศ. 9) อ.พรพิมล ศิวนิา* 

อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย 
 

32 5.5 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. 18) 

32 5.5.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  

(สมศ. 18.1) 

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ*์ 

อ.ชานนท์ ไทยทองด ี

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค 
 

34 5.5.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

(สมศ. 18.2) 

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ*์ 

อ.ชานนท์ ไทยทองด ี

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 

อ.สถิตย์ ภาคมฤค 
 

องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

35 6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล ภูลายยาว 
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36 6.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล ภูลายยาว 

37 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) อ.สถิตย์ ภาคมฤค* 

น.ส.พรพิมล ภูลายยาว 

องค์ประกอบที่ 7 : การบรหิารและการจัดการ 

38 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้รหิารทุกระดับของสถาบัน อ.วสันต์ ศรีหิรัญ* 

อ.สุดประไทย บุพศิริ 

อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ ์

39 7.2 การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้ อ.ผกาพรรณ  วะนานาม* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.ชานนท์ ไชยทองด ี

น.ส.สุจิตรา  ศรีปากด ี

40 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ นายกฤษณะ กีวไิลย์* 

อ.วสันต์ ศรีหิรัญ 

อ.ภัทรดร จั้นวันดี 

นายบุญเกือ้ ครุฑค า 

น.ส.สุจิตรา ศรีปากด ี

41 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (ก.พ.ร. 9.2) อ.สุดประไทย บุพศิริ* 

อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ ์

นายนัทพงษ์ ยศไชยวบิูลย์ 

42 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสภาสถาบัน (สมศ. 12) คณะไม่ต้องด าเนินการ 

43 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 13) อ.นวพร วรรณทอง* 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

44 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ อ.สุพัตรา ปสังคโท* 

อ.วาทินี อุดมกัน 

นายนัทพงษ์ ยศไชยวบิูลย์ 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

45 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ก.พ.ร. 1.1.5) อ.นวพร วรรณทอง 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

46 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

(สมศ. 15  กพร. 1.1.5  กพร. 1.1.11) 

อ.นวพร วรรณทอง 

น.ส.ทัศนีย์  ค าปาน 

องค์ประกอบที่ 10 องคป์ระกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ด ี(3D) 

47 10.1 การบรหิารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D) อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ*์ 

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.นพรักษ์ แกสมาน 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง 

48 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

อ.อภิวัฒน์ ปานทอง* 

อ.วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ ์
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ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวชี้วัด 
ผู้รับผดิชอบ 

ปกีารศึกษา 2554 

อ.อริญชย ์พรหมเทพ 

อ.นพรักษ์ แกสมาน 

องค์ประกอบที่  11  การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณแ์ละเอกลกัษณข์องมหาวิทยาลัย 

49 11.1 การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดีมีจิต

สาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ 

อ.พรพิมล  ศิวนิา* 

50 11.2 การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้บรรลุผลถึงเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย อ.ชานนท์  ไชยทองดี* 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์ 

ท่ี  ๐๐๙  / ๒๕๕๔ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๕๔ 

คณะครุศาสตร์ 

____________________ 

 เพื่อให้การด าเนนิการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  สามารถด าเนนิงานได้อยา่งเป็นระบบ  ตอ่เนื่อง  ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  (สกอ.)  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  รวมถึงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ  คณะครุศาสตร์จงึขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๔  ดังนี ้

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑.๑  คณบดีคณะครุศาสตร์      ประธานกรรมการ 

  ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู   กรรมการ 

  ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานกัศกึษาและศิลปวัฒนธรรม   กรรมการ 

  ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๕  หัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มหีนา้ที ่   อ านวยความสะดวก  ตดิตาม  ประสานงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์ด าเนนิไปอยา่งต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนนิงาน 

   ๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 

   ๒.๒  อาจารย์บุญส่ง  วงค์ค า    กรรมการ 

  ๒.๓  อาจารย์อภวิัฒน์  ปานทอง    กรรมการ 

  ๒.๔  อาจารย์อริญชย ์ พรหมเทพ    กรรมการ 

  ๒.๕  อาจารย์วาทนิ ี อุดมกัน    กรรมการ 

  ๒.๖  อาจารย์สถติย์  ภาคมฤค    กรรมการ 

  ๒.๗  อาจารย์ชานนท์  ไชยทองดี    กรรมการ 

  ๒.๘  อาจารย์ผกาพรรณ  วะนานาม    กรรมการ 

  ๒.๙  อาจารย์สุพัตรา  ปสังคโท    กรรมการ 

  ๒.๑๐ อาจารย์พรพมิล  ศิวนิา    กรรมการ 
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  ๒.๑๑ อาจารย์พัชราภรณ์  เขาเขจร    กรรมการ 

  ๒.๑๒ อาจารย์วสันต์  ศรีหรัิญ    กรรมการ 

  ๒.๑๓ อาจารย์จินดา  ลาโพธ์ิ    กรรมการ 

  ๒.๑๔ อาจารย์นพรักษ ์ แกสมาน    กรรมการ 

  ๒.๑๕ อาจารย์วีรวัฒน์  ค าแสนพันธ์    กรรมการ 

  ๒.๑๖ อาจารย์เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ    กรรมการ 

  ๒.๑๗ อาจารย์ภัทรดร  จั้นวันดี    กรรมการ 

  ๒.๑๘ อาจารย์สุดประไทย  บุพศริิ    กรรมการ 

  ๒.๑๙ อาจารย์ลดาวัลย ์ มะลไิทย    กรรมการ 

  ๒.๒๐ นายกฤษณะ  กีวไิลย ์    กรรมการ 

  ๒.๒๑ นายบุญเกือ้  ครุธค า     กรรมการ 

  ๒.๒๒ นายนัทพงษ์   ยศไชยวบูิลย ์   กรรมการ 

  ๒.๒๓ นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี    กรรมการ 

  ๒.๒๔ นางสาวจีรวรรณ  วรกาล    กรรมการ 

  ๒.๒๕ นางสาวรจนา  ผาลลาพงั    กรรมการ 

  ๒.๒๖ นางสาวอรพนิ  บุตราช    กรรมการ 

  ๒.๒๗ นางสาวพรพมิล  ภูลายยาว    กรรมการ  

  ๒.๒๘ นายยุทธพงษ์  โถตันค า    กรรมการ 

  ๒.๒๙ อาจารย์นวพร  วรรณทอง    กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๓๐ นางสาวทัศนีย์  ค าปาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มหีนา้ที ่   ๑.  วางแผนและด าเนินงานการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์  ให้สอดคล้องกบันโยบายและแนว

ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

  ๒.  จัดเตรียมขอ้มูลและหลักฐานต่างๆ  ประกอบการประเมิน 

  ๓.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๕๔   
 

  ท้ังน้ี  ตัง้แตว่ันท่ี   ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕ 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕ 

 

 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์) 

                                คณบดีคณะครุศาสตร์                                 


