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ภาคผนวก 2 
 
1. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (1 มิถุนายน 52 - 30 เมษายน 53) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มารศรี  กลางประพันธ์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์พชร  มีกลาง   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี   สมพงษ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ   ธรรมรัตน์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ   จันทร์เจริญ  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พ.อ.อ.ครองชัย   พรหมเทพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ   นิ่มตลุง  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  รอดแก้ว  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ  หันไชยุงวา  กรรมการ 
11. นายวิรัทธิ์    ฤทธิธรรม    กรรมการ 
12. นายวสันต์   ศรีหิรัญ     กรรมการ 
13. นายสถิตย์    ภาคมฤค    กรรมการ 
14. นายอริญชย์   พรหมเทพ    กรรมการ 
15. นางสาววาทินี   อุดมกัน    กรรมการ 
16. นางสาวสุจิตรตา   ศรีปากดี    กรรมการ 
17. นายบุญส่ง   วงค์ค า     กรรมการและเลขานุการ 
18. ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวสรินดา   พงษ์คุลีการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (1  พฤษภาคม  53 – ปัจจุบัน) 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์    ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  รอดแก้ว  กรรมการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร  กรรมการ 
 4.  นายบุญส่ง  วงค์ค า       กรรมการ 

        5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรวรรณ   นิ่มตลุง  กรรมการ 
               6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พ.อ.อ.ครองชัย   พรหมเทพ กรรมการ 

       7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปัญญา  นาแพงหมื่น    กรรมการ 
       8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง    กรรมการ 
       9.  นายวสันต์  ศรีหิรัญ       กรรมการและเลขานุการ 
      10.  นายสุดประไทย  บุพศิริ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      11.  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
      12.  นายบุญเกื้อ  ครุธค า      ผู้ช่วยเลขานุการ   
      13.  นางสาวทัศนีย์  ค าปาน      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 3    
 
1. รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล  และผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
          ตัวบ่งชี้ที่  1.1   อ.สุดประไทย  บุพศิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

         ตัวบง่ชี้ที่  1.2   อ.สุดประไทย  บุพศิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน 
         ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  อ.สถิตย์   ภาคมฤค, อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.2   อ.สถิตย์   ภาคมฤค, อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.3   อ.สถิตย์   ภาคมฤค, อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.4   นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครธุค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี หัวหน้าส านักงานคณบดี 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.5    นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครธุค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี หัวหน้าส านักงานคณบดี 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.6   นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครธุค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี หัวหน้าส านักงานคณบดี 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.7   อ.สถิตย์   ภาคมฤค, อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.8   อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.9   นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบญุเกื้อ  ครธุค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี หัวหน้าส านักงานคณบดี 

         ตัวบ่งชี้ที่  2.10   นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครธุค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี หัวหน้าส านักงานคณบดี 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.11   นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครธุค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี หัวหน้าส านักงานคณบดี 
         ตัวบ่งชี้ที่  2.12   อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
          ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1   อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง,  อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
          ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2   อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง,  อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
         *ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1  อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง,  อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
         *ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2 อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง,  อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
         *ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.3 อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง,  อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
         ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วิรัทธิ์  ฤทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วิรัทธิ์  ฤทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วิรัทธิ์  ฤทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

 
          ตัวบ่งชี้ที ่4.4 อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วิรัทธิ์  ฤทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
         ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 อ.วสันต์   ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่ 5.3              อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า, 

นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

        *ตัวบ่งชี้ที ่5.3.1 อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า, 
นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

         ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า, 
นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

           ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          ตัวบ่งชี้ที ่6.1   อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
         ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี คณบดี 
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า,  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี คณบดี 

         ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า, 
นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

         ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  อ.สุพัตรา  ปสังคโท   ,อ.วาทินี  อุดมกนั รองคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ 
         ตัวบ่งชี้ที่ 7.5  อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า, 

นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

          ตัวบ่งชี้ที ่7.6  อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า, รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

          ตัวบ่งชี้ที ่7.7  อ.สถิตย์   ภาคมฤค ,  อ.สุพัตรา  ปสังคโท  ,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
          ตัวบ่งชี้ที ่7.8  อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
          ตัวบ่งชี้ที ่7.9  อ.สุดประไทย  บุพศิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
          ตัวบ่งชี้ที ่ 8.1   อ.สุพัตรา  ปสังคโท,  อ.วาทินี  อุดมกัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
          ตัวบ่งชี้ที ่8.2   อ.วสันต์  ศรีหิรัญ,  นายกฤษณะ  กีวิไลย์,  นายบุญเกื้อ  ครุธค า, 

นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
           ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 อ.สุดประไทย  บุพศิริ,  อ.วาทินี  อุดมกนั,  อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.วสันต์  ศรีหิรัญ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

          ตัวบ่งชี้ที ่9.2 อ.สุดประไทย  บุพศิริ,  อ.วาทินี  อุดมกนั,  อ.สุพัตรา  ปสังคโท 
อ.วสันต์  ศรีหิรัญ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

          ตัวบ่งชี้ที ่9.3 อ.สุดประไทย  บุพศิริ,  อ.วาทินี  อุดมกนั,  อ.สุพัตรา  ปสังคโท 
อ.วสันต์  ศรีหิรัญ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ด ี (3D) 
          ตัวบ่งชี้ที ่10.1 อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง , อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
          ตัวบ่งชี้ที ่10.2 อ.อริญชย์  พรหมเทพ,  อ.อภิวัฒน์  ปานทอง , อ.สถิตย์  ภาคมฤค รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
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ภาคผนวก 4    
 
 
 
 

 
 
 
 

ค ำส่่มหหำิททาำั่าาำชั่ฏสลันคา 
ที่ ๔๕๖ / ๒๕๕๒ 

เาื่อม แต่มต่้มคณะลาาหลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำ   ปาะจ ำปีลำาศึลษำ ๒๕๕๒ 
หหำิททาำั่าาำชั่ฏสลันคา 

………………………………………………………. 
 
 ตำหพาะาำชบ่ญญ่ตทลำาศึลษำแห่มชำตท พ.ศ. ๒๕๔๒ แัะแล้ไขเพท่หเตทห (ฉบบ่ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
ล ำหนดคิำหหุ่มหหำาแัะหั่ลลำาส ำค่ญในลำาจ่ดลำาศึลษำ ใหห้ีลำาล ำหนดหำตาฐำนลำาศลึษำ แัะจ่ดาะบบ
ปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำทุลาะด่บ แัะปาะเัทลำาศึลษำโดาในหหิด ๖ หำตาฐำนแัะลำาปาะล่นคุณัำพ
ลำาศึลษำหำตาำ๔๗ล ำหนดใหห้ีาะบบลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำเพื่อพ่ฒนำคุณัำพแัะหำตาฐำนลำาศึลษำ
ทุลาะด่บปาะลอบด้ิาาะบบปาะล่นคุณัำพัำาใน แัะาะบบลำาปาะล่นคุณัำพัำานอลหำตาำ ๔๘ ล ำหนดให้
หน่ิามำนต้นส่มล่ด แัะสถำนศลึษำจ่ดใหห้ีาะบบลำาปาะล่นคุณัำพัำาในสถำนศึลษำ แัะให้ถือิ่ำลำาปาะล่น
คุณัำพัำาในเป็นส่ินหนึ่มขอมลาะบินลำาบาทหำาลำาศึลษำ ที่ต้อมด ำเนทนลำาอา่ำมต่อเนื่อม หหำิททาำั่าาำช
ั่ฏสลันคาจึมขอแต่มต่้มคณะลาาหลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำขอมหหำิททาำั่า ด่มนี ้

๑.  คณะลาาหลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำหหำิททาำั่า ปาะลอบด้ิา  
 ๑.๑   อธทลำาบดีหหำิททาำั่าาำชั่ฏสลันคา   ปาะธำนลาาหลำา 
 ๑.๒   าอมอธทลำาบดีทุลสำามำน     ลาาหลำา 
 ๑.๓   ผู้ช่ิาอธทลำาบดทีุลสำามำน    ลาาหลำา 
 ๑.๔   คณบดีทุลคณะ      ลาาหลำา 
 ๑.๕   ผู้อ ำนิาลำาทุลส ำน่ล สถำบ่น ลอม    ลาาหลำา 
 ๑.๖   ผู้ช่ิาอธทลำาบดีฝ่ำาปาะลน่คุณัำพลำาศึลษำ  ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
 

 หน้ำที ่  
 ล ำหนดนโาบำา อมคป์าะลอบแัะต่ิบ่มชี ้ แัะแนิทำมในลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำขอม

หหำิททาำั่า ให้สอดคั้อมล่บลาอบลำาปาะล่นคุณัำพัำานอลาะด่บอุดหศึลษำ  พาะาำชบ่ญญ่ตทลำาศึลษำ
แห่มชำตท พ.ศ. ๒๕๔๒ แัะแล้ไขเพท่หเตทห (ฉบบ่ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หหิด ๖ แัะสอดคั้อมล่บปา่ชญำ พ่นธลทจ 
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หาือั่ลษณะลำาเาีานลำาสอนขอมหหำิททาำัา่ าิหท่้มสนบ่สนุนให้ลำาด ำเนทนลำาปาะล่นคุณัำพ
ลำาศึลษำขอมหหำิททาำั่า ใหด้ ำเนทนลำาได้อา่ำมต่อเนื่อม แัะหีปาะสททธทัำพ 

 
๒.  คณะลาาหลำาด ำเนทนมำนปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำ  ปาะลอบด้ิา  
๒.๑   ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.ิำโา  เพ็มสิ่สดท์ ปาะธำนลาาหลำา 
๒.๒   นำาบุญส่ม              ิมค์ค ำ ลาาหลำา 
๒.๓   นำมสำิสาทนดำ        พมษ์คุัีลำา ลาาหลำา 
๒.๔   นำมน่นทลำญจน์       เลทดหำั่า ลาาหลำา 
๒.๕   นำมสุพทชำ ททพิาาณ ลาาหลำา 
๒.๖   ดา.ธมจฑุำ สุิาาณปาะเสาทฐ ลาาหลำา 
๒.๗   นำมสำินัำพา บุญเาือม ลาาหลำา 
๒.๘   ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์าุพทน แิมสุข ลาาหลำา 
๒.๙   นำมทำาทลำ โลฎส่นเทีาะ ลาาหลำา 
๒.๑๐   นำมสำิห่ั ทัลำ สทนธุาะิททา ์ ลาาหลำา 
๒.๑๑  นำมล่ัาำ ลทตตทเ ทัศไพศำั ลาาหลำา 
๒.๑๒ นำาล้อมัพ   ชำอำหำตา ์ ลาาหลำา 
๒.๑๓ นำมอา่ญญำ ห่อหพะเนำิ ์ ลาาหลำา 
๒.๑๔ นำาสหเสน่ห ์ อุปพมษ ์ ลาาหลำา 
๒.๑๕ นำมสำิลหัททพา ์ นำโคิมค ์ ลาาหลำา 
๒.๑๖ นำมสำิสุจทตาตำ ศาีปำลดี ลาาหลำา 
๒.๑๗  นำาศ่ลดำเดช ลุัำลุั ลาาหลำา 
๒.๑๘ นำมสำิิาาณัำ เอลพ่นธ์ ลาาหลำา 
๒.๑๙ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ททศำลา ศทาทพ่นธ์เหือม ลาาหลำา 
๒.๒๐ นำมพนำา่ตน ์ อุ่หัูธา ลาาหลำา 
๒.๒๑ นำาสหบ่ตท เทีาบแสม ลาาหลำา 
๒.๒๒ นำมเจาทญพา บำทชำา ี ลาาหลำา 
๒.๒๓ นำมสุพ่ตาำ หั้ำชำญ ลาาหลำา 
๒.๒๔ ดา.พจหำน ช ำนำญลทจ ลาาหลำา 
๒.๒๕ นำาศทาทช่า ิมศ์ลิำนลัห ลาาหลำา 
๒.๒๖ นำมสำิหฤท่า พทลุัศา ี ลาาหลำา 
๒.๒๗ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.เพ ทันพทศ ธาาหา่ตน ์ ลาาหลำา 
๒.๒๘ นำมชิทพา  ห่่มสุิาาณ ลาาหลำา 
๒.๒๙ นำมสำิพ่ทธน่นท ์ ชหพูนชุ ลาาหลำา 
๒.๓๐ นำาสุาพทน ขำิข่นธ ์ ลาาหลำา 
๒.๓๑ นำมสำิสำิทตา ี ทอมส่หฤทธท ์ ลาาหลำา 
๒.๓๒   นำมทอมั่ลษณ ์ ค ำทะเนตา ลาาหลำา 
๒.๓๓ นำาหมคั พัสทหหำ ลาาหลำา 
๒.๓๔ นำมนมเาำิ ์ จำาณะ ลาาหลำา 
๒.๓๕ นำมสำิพทชญำดำ ธำน ี ลาาหลำา 
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๒.๓๖ นำมาุพทน ศาีชำตท ลาาหลำา 
๒.๓๗ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ัำิทณ ี แสนชนห ์ ลาาหลำา 
๒.๓๘ นำมสำิอ่อนศาี ฝ่ำาเทศ ลาาหลำา 
๒.๓๙ นำมสำิชนทดำ ท่นอทนทาอำจ ลาาหลำา 
๒.๔๐ นำาเลษห บุตาดี ลาาหลำา 
๒.๔๑ นำมสำิอาอนมค์ ไชาหำศ ลาาหลำา 
๒.๔๒ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ิำททน ี ศาีหหำ ลาาหลำา 
๒.๔๓ นำมิำสนำ จ่ลาศา ี ลาาหลำา 
๒.๔๔ นำมอุดหพา บุตาสุิาาณ ลาาหลำา 
๒.๔๕ นำมสำิอ่มคณำ ศทาทลุั ลาาหลำา 
๒.๔๖ นำมนทาหั เน่ือมสททธะ ลาาหลำา 
๒.๔๗ นำาปีดำ โทนสทหหำ ลาาหลำา 
๒.๔๘ นำมสำิจ่นทา์ฉำา    อทนธทแสน ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๒.๔๙ นำมสำิปิาะพา      แสนศา ี ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๒.๕๐ นำมสำิธ่ญาต่น์      บุญชา่ศา ี ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 

 
 หน้ำที ่   
 ๑)  ิำมแผนแัะด ำเนทนมำนด้ำนปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำ ให้สอดคั้อมล่บนโาบำาแัะแนิทำมลำา

ปาะล่นคุณัำพขอมหหำิททาำั่า 
 ๒)  จ่ดท ำคู่หือลำาปาะล่นคุณัำพ าำามำนลำาศึลษำตนเอม าำามำนลำาปาะเหทนตนเอมาะด่บ

หหำิททาำั่า แัะเอลสำาต่ำมๆ ที่เลี่าิข้อมล่บลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำ 
 ๓)  ตทดตำห ปาะสำนมำน ส่มเสาทห สน่บสนุนแัะปาะเหทนผัั่พธ์เพื่อให้ลำาพ่ฒนำาะบบลำาปาะล่น

คุณัำพลำาศึลษำขอมหหำิททาำั่า แัะหน่ิามำนต่ำมๆ ในหหำิททาำั่า ด ำเนทนไปอา่ำมต่อเนื่อมแัะปาะสททธทัำพ 
 ๔)  จ่ดท ำาำามำนปาะจ ำปีลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำขอมหหำิททาำั่า เผาแพา่ไปา่มหน่ิามำนที่

เลี่าิข้อมแัะสำธำาณชน   
 ๕)  ปาะสำนมำนล่บหน่ิามำนอื่นท่้มัำาในแัะัำานอลหหำิททาำั่าที่เลี่าิข้อมล่บลำาปาะล่น

คุณัำพลำาศึลษำ 
 ๖)  ปฏทบ่ตทมำนอื่นๆ เลี่าิล่บลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำ ตำหที่คณะลาาหลำาปาะล่นคุณัำพ

ลำาศึลษำปาะจ ำหหำิททาำั่าหอบหหำา 
 
๓.  คณะลาาหลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำปาะจ ำคณะ  ปาะลอบด้ิา  
๓.๑  คณะคาุศำสตา์ 
๓.๑.๑    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.หำาศาี   ลัำมปาะพ่นธ ์ ปาะธำนลาาหลำา 
๓.๑.๒  าอมศำสตาำจำาาพ์ชา   หีลัำม ลาาหลำา 
๓.๑.๓  ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุหำัี   สหพมษ์   ลาาหลำา 
๓.๑.๔  ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.เพ ทันพทศ   ธาาหา่ตน ์ ลาาหลำา 
๓.๑.๕      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.ถำดทอม   ปำนศุัิช่า ลาาหลำา 
๓.๑.๖     ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ พ.อ.อ.คาอมช่า   พาหหเทพ ลาาหลำา 
๓.๑.๗ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ิ่นเพญ็   จ่นทา์เจาทญ ลาาหลำา 
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๓.๑.๘   ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.อาิาาณ   นท่หตัุม ลาาหลำา 
๓.๑.๙     ผู้ชิาศำสตาำจำาา์เบญจิาาณ   าอดแล้ิ ลาาหลำา 
๓.๑.๑๐    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุิทหั   โฮหิมศ ์ ลาาหลำา 
๓.๑.๑๑    นำาิทา่ทธท ์   ฤทธทธาาห ลาาหลำา 
๓.๑.๑๒    นำาิทส่นต์   ศาีหทา่ญ ลาาหลำา 
๓.๑.๑๓    นำาสถทตา์   ัำคหฤค  ลาาหลำา 
๓.๑.๑๔    นำาอาทญชา์   พาหหเทพ ลาาหลำา 
๓.๑.๑๕    นำมสำิิำททนี   อุดหล่น  ลาาหลำา 
๓.๑.๑๖    นำมสำิสุจทตาตำ   ศาีปำลดี ลาาหลำา 
๓.๑.๑๗   นำาบุญส่ม   ิมค์ค ำ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๓.๑.๑๘    ดา.สุจทตาำ   แบบปาะเสาทฐ ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา   
๓.๑.๑๙   นำมสำิสาทนดำ   พมษ์คุัีลำา ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา   
 
๓.๒  คณะเทคโนโัาีลำาเลษตา 
๓.๒.๑      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ศทาทชำตท   ศาีิมษำ ปาะธำนลาาหลำา 
๓.๒.๒      าอมศำสตาำจำาา์ ดา.หำญช่า   อ่หัำผั ลาาหลำา 
๓.๒.๓      ผูช้่ิาศำสตาำจำาา์อ่มคณำ   เทีานลั่ ำ ลาาหลำา 
๓.๒.๔      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุาชำตท   เทีานลั่ ำ ลาาหลำา 
๓.๒.๕      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ชไหพา   า่ลษำสุข ลาาหลำา 
๓.๒.๖      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ชหุพั   ทามิทชำ ลาาหลำา 
๓.๒.๗      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์น.สพ.ธาำดั   จทตจ่ลา ลาาหลำา 
๓.๒.๘      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ฐทตทา่ตน ์ แิ่นเาือมาอม ลาาหลำา 
๓.๒.๙      นำมสำิสุนทาีา ์ สุาศา ลาาหลำา 
๓.๒.๑๐  นำมสำิพทจทลำ ททหสุลใส ลาาหลำา 
๓.๒.๑๑    สพ.ญ.อโณท่า แพทา์ลทจ ลาาหลำา 
๓.๒.๑๒    นำมพาาณัำ หำญหนตา ี ลาาหลำา 
๓.๒.๑๓ นำาโลิททา์   พ่ชาบุษาำคห่ลุั ลาาหลำา 
๓.๒.๑๔ นำาธนลา าำชพทัำ ลาาหลำา 

๓.๒.๑๕    นำาเาือมฤทธท์   หำญหนตา ี ลาาหลำา 
๓.๒.๑๖    นำาอนำิทั พาหหเทพ ลาาหลำา 
๓.๒.๑๗ นำมสำิสทาทนท่ศน์ เั่ีาหแหัห ลาาหลำา 
๓.๒.๑๘    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์าุพทน   แิมสุข ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๓.๒.๑๙ นำมทำาทลำ โลฏส่นเทีาะ ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา   
๓.๒.๒๐ นำมสำิห่ั ทัลำ   สทนธุาะิททา ์   ลาาหลำาแัะผูช้่ิาเัขำนุลำา 
๓.๒.๒๑   นำมสำิลนลัาณ์ จ่นตะแสม ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๓.๒.๒๒ นำมลทาอ่ชฌำ แถหสหดี ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๓.๒.๒๓ นำมสำิจทาำัาณ์ ัีพาห ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๓.๓  คณะหนุษาศำสตา์แัะส่มคหศำสตา ์
๓.๓.๑      นำาา่ฐพั         ฤทธทธาาห  ปาะธำนลาาหลำา 
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๓.๓.๒      ดา.ไพสทฐ   บาทบูาณ์  าอมปาะธำนลาาหลำา 
๓.๓.๓     นำาิทชำญ   ฤทธทธาาห  ลาาหลำา 
๓.๓.๔     นำมสำิปาทฉ่ตา   ัูจทตา  ลาาหลำา 
๓.๓.๕   นำาามาศ   ิมศ์แพมสอน  ลาาหลำา 
๓.๓.๖    นำมปทุหททพา์    ห่ำนโคลสูม ลาาหลำา 
๓.๓.๗  ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ัำิทณี   แสนชนห ์ ลาาหลำา 
๓.๓.๘    นำมสำิปฏทหำัาณ์   ล่มิำนศาีเพชา ลาาหลำา 
๓.๓.๙  นำมสำิศุัำมคจ์ทตา   หอมเพชา ลาาหลำา 
๓.๒.๑๐  นำมสำิญำตำิี   หำัำทอม ลาาหลำา 
๓.๓.๑๑ นำาดน่า   ชำททพฮด ลาาหลำา 
๓.๓.๑๒ นำาอตทชำตท   เต็มิ่ฒนโชตท ลาาหลำา 
๓.๓.๑๓ นำาสหเสน่ห์   อุปพมษ ์ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๓.๓.๑๔ นำมสำิลหัททพา์   นำโคิมศ ์ ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
 
๓.๔  คณะิททาำลำาจ่ดลำา 
๓.๔.๑      คณบดีคณะิททาำลำาจ่ดลำา  ปาะธำนลาาหลำา 
๓.๔.๒      าอมคณบดีฝ่ำาิทชำลำา  าอมปาะธำน 
๓.๔.๓      ห่ิหน้ำสำขำิทชำทุลสำขำิทชำ  ลาาหลำา 
๓.๔.๔      นำมสุพทชญำ   นทัจทนดำ ลาาหลำา 
๓.๔.๕      นำาิาำธา   พาหหนทั ลาาหลำา 
๓.๔.๖      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์น่นททาำ   ผทิมำห ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๓.๔.๗      นำมน่นทลำญจน์   เลทดหำั่า ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
 
๓.๕  คณะิททาำศำสตาแ์ัะเทคโนโัา ี
๓.๕.๑     ดา.ส ำเา็จ  ค่นธ ี ปาะธำนลาาหลำา 
๓.๕.๒    ดา.ลทตตทช่า   โสพ่นนำ ลาาหลำา 
๓.๕.๓    นำาณปพน   บำทชำา ี ลาาหลำา 
๓.๕.๔    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์นทาห  ช ทัตะนำิทน ลาาหลำา 
๓.๕.๕  ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ิทศา่   พาหหเทพ ลาาหลำา 
๓.๕.๖    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ธีาำธำา   ศาีหหำ ลาาหลำา 
๓.๕.๗ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุชำดำ   หท่มเหือม ลาาหลำา 
๓.๕.๘    ดา.สุขสถทต   หีสถทต ลาาหลำา 
๓.๕.๙  นำานทตทธำา   ชูทา่พา ์ ลาาหลำา 
๓.๕.๑๐  ดา.สอำด   ห่ิมจ่นทา ์ ลาาหลำา 
๓.๕.๑๑ นำาช่าณามค์   ไชาสทนธุ ์ ลาาหลำา 
๓.๕.๑๒  นำาสหบ่ตท   บุญลอม ลาาหลำา 
๓.๕.๑๓ ดา.ธมจฑุำ   สุิาาณปาะเสาทฐ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๓.๕.๑๔ นำมสำินัำพา   บุญเาือม ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
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๓.๖  คณะเทคโนโัาีอุตสำหลาาห 
๓.๖.๑      คณบดีคณะเทคโนโัาีอตุสำหลาาห ปาะธำนลาาหลำา 
๓.๖.๒      าอมคณบดีทุลสำนมำน ลาาหลำา 
๓.๖.๓      ผู้ช่ิาคณบด ี ลาาหลำา 
๓.๖.๔      ห่ิหน้ำส ำน่ลมำน   ลาาหลำา 
๓.๖.๕      ปาะธำนสำขำิทชำทุลสำขำ  ลาาหลำา 
๓.๖.๖      ดา.สหศ่ลดท ์ เจาทญสุข ลาาหลำา 
๓.๖.๗      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์จตุามค ์ ศาีทอม ลาาหลำา 
๓.๖.๘      นำาาชต บุณาะาุต ลาาหลำา 
๓.๖.๙      นำาัำคทณ ัอาเจาทญ ลาาหลำา 
๓.๖.๑๐      นำาาณาุทธ นนท์พัะ ลาาหลำา 
๓.๖.๑๑     นำาจุัศ่ลดท ์ โาั่า ลาาหลำา 
๓.๖.๑๒    นำาอำณ่ฐพมษ ์ ัำาะห่ส ลาาหลำา 
๓.๖.๑๓ นำาไิาุจน ์ อท่หโพ ลาาหลำา 
๓.๖.๑๔ นำมล่ญญำัค่ จอดนอล ลาาหลำา 
๓.๖.๑๕ นำมสำิั่ลขณำ ถึมค ำั ู ลาาหลำา 
๓.๖.๑๖ นำาลฤษฎำ พาหหพทนทจ ลาาหลำา 
๓.๖.๑๗ นำาิุฒทน่นท ์ ปาะทุห ลาาหลำา 
๓.๖.๑๘ นำมสำิศทาทพา ต่้มิทบูัาพ์ำณทชา ์ ลาาหลำา 
๓.๖.๑๙ นำมอา่ญญำ ห่อหพะเนำิ ์ ลาาหลำา 
๓.๖.๒๐ นำาสำธทต ศาีอำจ ลาาหลำา 
๓.๖.๒๑ นำมสำิสำาฝนทอม แจห่ใส ลาาหลำา 
๓.๖.๒๒ นำมสำิศทาทพา ค ำอา่ำห ลาาหลำา 
๓.๖.๒๓ นำาเททดศ่ลดท ์ ค ำหุมคุณ ลาาหลำา 
๓.๖.๒๔ นำมดำาุณี ศาีอทาทาำัาณ ์ ลาาหลำา 
๓.๖.๒๕ นำาล้อมัพ   ชำอำหำตา ์ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
 
๓.๗  โคามลำาจ่ดต่้มบ่ณฑทติททาำั่า 
๓.๗.๑      ผูช้่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.ิ่ฒนำ   สุิาาณไตาา ์ ปาะธำนลาาหลำา 
๓.๗.๒      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.ปาะาูา   บุญใช ้ ลาาหลำา 
๓.๗.๓      ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.ัูหทพมศ ์  จอหหมษพ์ทพ่ฒน ์ ลาาหลำา 
๓.๗.๔      ดา.อุษำ   ปาำบหมษ ์ ลาาหลำา 
๓.๗.๕      ดา.พจหำน   ช ำนำญลทจ ลาาหลำา 
๓.๗.๖      นำมสำิปาะั่สสา   ดำิะเศาษฐ์ ลาาหลำา 
๓.๗.๗      นำาศ่ลดำเดช  ลุัำลุั ลาาหลำา 
๓.๗.๘      นำมสำิหำัีา่ตน์   ไขปาะัำา ลาาหลำา 
๓.๗.๙      นำมสำิศทิัาณ์   เล่มสุิาาณ์ ลาาหลำา 
๓.๗.๑๐   นำมสำินุชาำ   ลุัาะ ลาาหลำา 
๓.๗.๑๑    นำมสำิิ่นทนี   าะดำบุตา ลาาหลำา 
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๓.๗.๑๒  นำาธีาะเดช   จ่นทำห ี ลาาหลำา 
๓.๗.๑๓    นำมสำิน่นทลำ   ลอมแล้ิ ลาาหลำา 
๓.๗.๑๔   นำมสำิิาาณัำ   เอลพ่นธ์ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๓.๗.๑๕    นำมสำิจทาำิาาณ   สำาทบุตา ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๓.๗.๑๖    นำมสำิมำหิทไั   คนไิ ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 

 
 หน้ำที ่   
 ๑)  ล ำหนดอมค์ปาะลอบแัะต่ิบ่มชี้ในลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำาะด่บสำขำิทชำ แัะคณะให้สอด
คัอมล่บอมค์ปาะลอบแัะต่ิบ่มชี้ในาะด่บหหำิททาำั่า พา้อหล่บจ่ดท ำคู่หือลำาปาะล่นคุณัำพขอมคณะ 

 ๒)  ิำมแผนลำาด ำเนทนมำนด้ำนลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำขอมคณะ 
 ๓)  ลาะตุ้นให้หีลำาจ่ดท ำาำามำนลำาปาะเหทนตนเอมาะด่บสำขำิทชำ แัะจ่ดท ำาำามำนลำาปาะเหทน

ตนเอมขอมคณะ 
 ๔)  เตาีาหเอลสำา แัะหั่ลฐำนต่ำมๆ าิหถึมลำาเตาีาหบุคัำลา น่ลศึลษำ เพื่อาอา่บลำาตทดตำหแัะ

ปาะเหทนคุณัำพท่้มัำาในแัะัำานอล 
 ๕)  จ่ดท ำแนิปาะเหทนสำขำิทชำ ส่มเสาทหคิบคุห แัะปาะเหทนคุณัำพลำาศึลษำขอมสำขำิทชำต่ำมๆ 

ในคณะ 
 ๖)  จ่ดท ำาำามำนแัะข้อเสนอแนะิทธีลำาปา่บปาุมคุณัำพขอมคณะเสนอหหำิททาำั่าทุลสท้นปี

ลำาศึลษำ 
 ๗)  ปฏทบ่ตทหน้ำที่อื่นที่ได้า่บหอบหหำาเลี่าิล่บมำนปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำ 
 
๔.  คณะลาาหลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำปาะจ ำส ำน่ล / สถำบ่น / ลอม  ปาะลอบด้ิา  
 
๔.๑  ส ำน่ลิททาบาทลำาแัะเทคโนโัาีสำาสนเทศ 
๔.๑.๑ นำาสุนทา   ไชาชนะ ปาะธำนลาาหลำา 
๔.๑.๒ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ททศำลา   ศทาทพ่นธุ์เหือม ลาาหลำา 
๔.๑.๓ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ัำิทณี   แสนชนห ์ ลาาหลำา 
๔.๑.๔ นำาสหบ่ตท   เทีาบแสม ลาาหลำา 
๔.๑.๕ นำาิุฒทพมษ์   พ่นธุหน่นท ์ ลาาหลำา 
๔.๑.๖ นำมสำิลาาณทลำา์   ลหัา่ตน ์ ลาาหลำา 
๔.๑.๗ นำมพนำา่ตน์   อุ่หัูธา ลาาหลำา 
๔.๑.๘ นำมสำินทาูม   ศาีิทไั ลาาหลำา 
๔.๑.๙   นำมเจาทญพา   บำทชำา ี ลาาหลำา 
๔.๑.๑๐ นำมสำิจทาำพา   พ่ออำหำตา ์ ลาาหลำา 
๔.๑.๑๑   นำมสำิหทนตาำ   ใจศทาท ลาาหลำา 
๔.๑.๑๒   นำมสุพ่ตาำ   หั้ำชำญ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
 
๔.๒  ส ำน่ลส่มเสาทหิทชำลำาแัะมำนทะเบีาน 
๔.๒.๑ าอมศำสตาำจำาา์ ดา.หำญช่า   อ่หัำผั ปาะธำนลาาหลำา 
๔.๒.๒ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์น่นททาำ   ผทิมำห ลาาหลำา 
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๔.๒.๓ นำมอ่จฉาำ   ไชาชนะ  ลาาหลำา 
๔.๒.๔ นำาิุฒทพมษ์   พ่นธุหน่นท ์ ลาาหลำา 
๔.๒.๕ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ธีาำธำา   ศาีหหำ ลาาหลำา 
๔.๒.๖ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์เบญจิาาณ   าอดแล้ิ ลาาหลำา 
๔.๒.๗    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุหำัี   สหพมษ ์ ลาาหลำา 
๔.๒.๘ นำมสำิหฤท่า   พทลุัศา ี ลาาหลำา 
๔.๒.๙ ดา.พจหำน   ช ำนำญลทจ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔.๒.๑๐    นำาศทาทช่า   ิมค์ลิำนลัห ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 

 
๔.๓  สถำบ่นิทจา่แัะพฒ่นำ 
๔.๓.๑ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.ิ่ันทลำ   ฉัำลบำม ปาะธำนลาาหลำา 
๔.๓.๒ นำมสำิพทจทลำ   ททหสุลใส ลาาหลำา 
๔.๓.๓ นำมสำิดิมฤดี   อท่หบุญส ุ ลาาหลำา 
๔.๓.๔ นำมสำิพ่ทธน่นท์   ชหัูนชุ ลาาหลำา 
๔.๓.๕ นำาสุาพทน   ขำิข่นธ ์ ลาาหลำา 
๔.๓.๖ นำมสำิพทศหา่   าศตะโคตา ลาาหลำา 
๔.๓.๗ นำมสำิสุัำิดี   สุิาาณเทน ลาาหลำา 
๔.๓.๘ นำมสำิสุหำั่า   พมษ์ศทาท ลาาหลำา 
๔.๓.๙ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ดา.เพ ทันพทศ   ธาาหา่ตน ์ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔.๓.๑๐ นำมชิทพา   ห่่มสุิาาณ ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๔.๓.๑๑ นำมสำิสำิทตาี   ทอมส่หฤทธท ์ ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 

 
  ๔.๔  สถำบ่นัำษำ ศทัปะแัะิ่ฒนธาาห 
๔.๔.๑   ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์อนุา่ตน์   สำาทอม ปาะธำนลาาหลำา 
๔.๔.๒    นำาอ ำนำจ   สุนำพาห ลาาหลำา 
๔.๔.๓    นำมสำิิทนทธำ   พำนทชา ์ ลาาหลำา 
๔.๔.๔ นำมสำิจทนตนำ   ทันโพธท์ศำั ลาาหลำา 
๔.๔.๕    นำาเลาีามสททธท์   ไชาเทศ ลาาหลำา 
๔.๔.๖    นำาิีาศ่ลดท์   บ ำาุมตำ ลาาหลำา 
๔.๔.๗   นำาอ่ศิทน   จ่นทา์ส่อม ลาาหลำา 
๔.๔.๘    นำมทอมั่ลษณ์   ค ำทะเนตา ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔.๔.๙    นำาหมคั   พัสทหหำ ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 

 
  ๔.๕  ลอมพ่ฒนำน่ลศึลษำ 
๔.๕.๑   นำาปาะสททธท   คะเัา่หา ์ ปาะธำนลาาหลำา 
๔.๕.๒    นำาพาเทพ   เสถีาานพเล้ำ ลาาหลำา 
๔.๕.๓ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์หทม่สลุั   โฮหิมศ ์ ลาาหลำา 
๔.๕.๔    นำมสำิอ่อนศาี   ฝ่ำาเทศ ลาาหลำา 
๔.๕.๕   นำมสำิชนทดำ   ท่นอทนทาอำจ ลาาหลำา 
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๔.๕.๖    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ัำิทณี   แสนชนห ์ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
  ๔.๖  ลอมนโาบำาแัะแผน 
๔.๖.๑   นำาเลษห   บุตาดี ปาะธำนลาาหลำา 
๔.๖.๒    ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สหบูาณ์   ชำิชำาโขม ลาาหลำา 
๔.๖.๓ นำมเลลทัำ   แสมบ่ิท้ำิ ลาาหลำา 
๔.๖.๔    นำมอหาา่ตน์   ตุ่นล ทั่น ลาาหลำา 
๔.๖.๕  นำมสำิอ่ญชัี   หุัเหือมแสน ลาาหลำา 
๔.๖.๖    นำาปาีชำ   ศาีิทไั ลาาหลำา 
๔.๖.๗ นำมสำิปาะัำพา   ค ำโสหศา ี ลาาหลำา 
๔.๖.๘    นำมสำิปัญจพา   แล้ิไลาสา ลาาหลำา 
๔.๖.๙  นำมดำาำัาณ์   น่นตะสุข ลาาหลำา 
๔.๖.๑๐ นำาัำนุิ่ฒท   ศ่ลดท์ดำ   ลาาหลำา 
๔.๖.๑๑   นำมสำิอาอนมค์   ไชาหำศ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 

 
  ๔.๗  ลอมลัำม 
๔.๗.๑   นำานทลา   สุขปาุม ปาะธำนลาาหลำา 
๔.๗.๒    นำมนมเาำิ์   จำาณะ ลาาหลำา 
๔.๗.๓ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์พ.อ.อ.คาอมช่า   พาหหเทพ ลาาหลำา 
๔.๗.๔    นำมิำสนำ   จ่ลาศา ี ลาาหลำา 
๔.๗.๕  นำมอุดหพา   บุตาสุิาาณ์ ลาาหลำา 
๔.๗.๖    นำมสำิอ่มคณำ   ศทาทลุั ลาาหลำา 
๔.๗.๗ นำมนทาหั   เน่ือมสททธะ ลาาหลำา 
๔.๗.๘    นำมศศทลำนต์   ส่มข์ทอม ลาาหลำา 
๔.๗.๙  นำาปีดำ   โทนสทหหำ ลาาหลำา 
๔.๗.๑๐    นำาสมิน   พาหหพทั่ลดท ์ ลาาหลำา 
๔.๗.๑๑ นำมสำิพทชญำดำ   ธำน ี ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔.๗.๑๒ นำมาุพทน   ศาีชำตท ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 

 
 

หน้ำที ่   
 ๑)  ล ำหนดอมค์ปาะลอบแัะต่ิบ่มชี้ในลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำาะด่บ ส ำน่ล / สถำบ่น / ลอม ให้

สอดคั้อมล่บอมค์ปาะลอบแัะต่ิบ่มชี้ในาะด่บหหำิททาำั่า พา้อหล่บจ่ดท ำคู่หือลำาปาะล่นคุณัำพขอมส ำน่ล / 
สถำบ่น / ลอม   

 ๒)  ิำมแผนลำาด ำเนทนมำนด้ำนลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำขอมส ำน่ล / สถำบ่น / ลอม 
 ๓)  จ่ดท ำาำามำนลำาปาะเหทนตนเอมขอม ส ำน่ล / สถำบ่น / ลอม 
 ๔)  เตาีาหเอลสำา แัะหั่ลฐำนต่ำมๆ าิหถึมลำาเตาีาหบุคัำลา น่ลศึลษำ เพื่อาอา่บลำาตทดตำหแัะ

ปาะเหทนคุณัำพท่้มัำาในแัะัำานอล 
 ๕)  จ่ดท ำาำามำนแัะข้อเสนอแนะิทธีลำาปา่บปาุมคุณัำพขอมส ำน่ล / สถำบ่นเสนอหหำิททาำั่าทุล

สท้นปีลำาศึลษำ 
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 ๖)  ปฏทบ่ตทหน้ำที่อื่นที่ได้า่บหอบหหำาเลี่าิล่บมำนปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำ 
 
 ท่้มนี ้ ต่้มแต่บ่ดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่่ม ณ ิ่นที่ ๓๐ หทถุนำาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        

                 
      (นำาปัญญำ  หหำช่า) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก 5    
 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ ๔๖๑/๒๕๕๓ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 ด้ิาพาะาำชบ่ญญ่ตทลำาศึลษำแห่มชำตท พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ไขเพท่หเตทห (ฉบ่บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ แัะ
ลฎลาะทาิมิ่ำด้ิาาะบบหั่ลเลณฑ์แัะิทธีลำาปาะล่นคุณัำพลำาศึลษำัำาในสถำนศึลษำ าะด่บอุดหศึลษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ล ำหนดให้หีลำาตาิจสอบแัะปาะเหทนคุณัำพลำาศึลษำัำาในโดาหน่ิามำนต้นส่มล่ดในิ่นที่ 
๓๑ สทมหำคห ๒๕๕๓ - ๑ ล่นาำาน ๒๕๕๓ เพื่อให้ลำาด ำเนทนลำาบาาัุผัส ำเา็จแัะเลทดปาะสททธทผั จึม
แต่มต่้มคณะลาาหลำาปาะเหทนคุณัำพลำาศึลษำัำาในาะด่บหหำิททาำั่า แัะหน่ิามำนาะด่บคณะหาือ
หน่ิามำนเทีาบเท่ำ ด่มต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. อธทลำาบดีหหำิททาำั่าาำชั่ฏสลันคา ปาะธำนลาาหลำา 
๒. าอมอธทลำาบดีทุลสำามำน าอมปาะธำนลาาหลำา 
๓. ผู้ช่ิาอธทลำาบดีทุลสำามำน ลาาหลำา 
๔. คณบดีทุลคณะ ลาาหลำา 
๕. ผู้อ ำนิาลำาส ำน่ลมำนโคามลำาจ่ดต่้มบ่ณฑทติททาำั่า ลาาหลำา 
๖. ผู้อ ำนิาลำาสถำบ่นิทจ่าแัะพฒ่นำ ลาาหลำา 
๗. ผู้อ ำนิาลำาสถำบ่นัำษำ ศทัปะแัะิ่ฒนธาาห ลาาหลำา 
๘. ผู้อ ำนิาลำาส ำน่ลส่มเสาทหิทชำลำาแัะมำนทะเบีาน ลาาหลำา 
๙. ผู้อ ำนิาลำาส ำน่ลิททาบาทลำาแัะเทคโนโัาีสำาสนเทศ ลาาหลำา 
๑๐. ผู้อ ำนิาลำาส ำน่ลมำนอธทลำาบด ี ลาาหลำา 
๑๑. ผู้อ ำนิาลำาลอมพฒ่นำน่ลศึลษำ ลาาหลำา 
๑๒. นำมอหาา่ตน ์ ตุ่นล ทั่น ลาาหลำา 
๑๓. นำมเลลทัำ แสมบ่ิท้ำิ ลาาหลำา 
๑๔. นำาัำนุิ่ฒท ศ่ลดท์ดำ ลาาหลำา 
๑๕. นำมดำาำัาณ์ น่นตะสุข ลาาหลำา 
๑๖. นำมหำั่าิ่ัา ์ อทนค ำน้อา ลาาหลำา 
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หน้าที่   ๑. ล ำล่บลำาตาิจปาะเหทนให้เป็นไปตำหหำตาฐำนขอมส ำน่ลมำนคณะลาาหลำาลำาอุดหศึลษำ 

  ๒. ตาิจสอบาำามำนลำาปาะเหทนให้เป็นไปตำหหำตาฐำนขอมส ำน่ลมำนคณะลาาหลำาลำา
อุดหศึลษำ ท่้มในาูปแบบิทธีลำา แัะเลณฑ์ลำาปาะเหทน 
  ๓. เป็นลาาหลำาลัำมในลำาตาิจปาะเหทนแัะแล้ปัญหำลาณีลาาหลำาไห่คาบหาือไห่อำจ
ปฏทบ่ตทหน้ำที่ได้ าิหท่้มปัญหำอื่น ๆ เล่ีาิล่บลำาตาิจปาะเหทน 
  ๔. ปาะสำนมำนให้ลำาตาิจปาะเหทนคุณัำพัำาในด ำเนทนไปด้ิาคิำหเาีาบา้อา 
  ๕. ให้ลาาหลำาหหำาเั ข ๑๒ – ๔๕ ปฏทบ่ตทมำนในิ่นที่ ๓๑ สทมหำคห ๒๕๕๓ – ๑ ล่นาำาน ๒๕๕๓  

 
 

/๒.  คณะกรรมการตรวจ... 

๑๗. นำมสำินุชจา ี ทอมชหพ ู ลาาหลำา 
๑๘. นำมสำิสุปาะัำ ค ำิมษำ ลาาหลำา 
๑๙. นำาสมิน    พาหหพทั่ลดท ์ ลาาหลำา 
๒๐. นำาจาีิฒ่น ์ อทนทา์เจาทญ ลาาหลำา 
๒๑. นำาสุน่า น้อาอทนทา์ศา ี ลาาหลำา 
๒๒. นำมสำิัฎำัำ ศาีพสุดำ ลาาหลำา 
๒๓. นำมสำิปาะัำพา ค ำโสหศา ี ลาาหลำา 
๒๔. นำมอ ำพา พมษ์แล้ิ  ลาาหลำา 
๒๕. นำมสำิเสมี่าห หณีล่ญา ์ ลาาหลำา 
๒๖. นำาบุญเลื้อ คาุธค ำ ลาาหลำา 
๒๗. นำมสำิลหัททพา ์ นำโคิมศ ์ ลาาหลำา 
๒๙. นำมสำิอ่อนศาี ฝ่ำาเทศ ลาาหลำา 
๓๐. นำมาุพทน ศาีชำตท ลาาหลำา 
๓๑. นำมอา่ญญำ  ห่อหพะเนำิ ์ ลาาหลำา 
๓๒. นำมสำิห่ั ทัลำั์  สทนธุาะิททา ์ ลาาหลำา 
๓๓. นำาิ่ชาะ  อ่ลขาะ ลาาหลำา 
๓๔. นำมสำิิาาณัำ  เอลพ่นธ์ ลาาหลำา 
๓๕. นำมเจาทญพา  บำทชำา ี ลาาหลำา 
๓๖. นำมสำิิทัำพา ล่นธทาำ ลาาหลำา 
๓๗. นำาศทาทช่า   ิมค์ลิำนลัห ลาาหลำา 
๓๘. นำมสำิา่ศห ี แสนเสน ลาาหลำา 
๓๙. นำาสุาทาำ ั่ลด ี ลาาหลำา 
๔๐.  าอมอธทลำาบดีฝ่ำาิำมแผนแัะพ่ฒนำ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔๑. ผู้อ ำนิาลำาลอมนโาบำาแัะแผน ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๔๒. ผู้ช่ าิศำสตาำจำาา์สหบูาณ์ ชำิชำาโขม ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๔๓. นำมสำิจ่นทา์ฉำา อทนธทแสน ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๔๔. นำมสำิปิาะพา แสนศา ี ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
๔๕. นำมสำิศุันำฎ บุญชา่ศา ี ลาาหลำาแัะผู้ช่ิ าเัขำนุลำา 
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๒.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่  ๑. เข้ำา่ิหปาะชุหเพื่อตลัมท ำคิำหเข้ำใจในาะบบ แัะาูปแบบในลำาตาิจปาะเหทนคุณัำพลำาศึลษำ 
 ๒. ท ำลำาตาิจปาะเหทนลำาด ำเนทนมำนขอมหหำิททาำั่า โดาท ำลำาตาิจปาะเหทนตำหิ่น เิัำ ที่ได้า่บ
หอบหหำาใน  ๒  ปาะเด็น  คือ 
      ๒.๑ ตาิจสอบาูปแบบขอมลำาาำามำนลำาปาะเหทนตนเอม 
      ๒.๒ ิทเคาำะห์แัะปาะเหทนผัลำาด ำเนทนมำนขอมหหำิททาำั่าตำหต่ิบ่มชี้ แัะอมค์ปาะลอบ 
 ๓. าำามำนผัลำาตาิจปาะเหทน ชี้แจม อัทปาำา แัะให้ข้อเสนอแนะ จุดแข็ม จุดที่คิาปา่บปาุมแัะ
พ่ฒนำคุณัำพลำาศึลษำขอมหหำิททาำั่าให้ดีาท่มขึ้นตำหที่เห็นสหคิา 
 ๔. ผู้ช่ิาเัขำนุลำา าิบาิหผัลำาตาิจปาะเหทนคุณัำพัำาใน พา้อหอ ำนิาคิำหสะดิลแล่
ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
 ๕. ให้ปฏทบ่ตทมำนในิ่นที่  ๓๑ สทมหำคห ๒๕๕๓ – ๑ ล่นาำาน  ๒๕๕๓ 
 

๓. คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๓.๑ คณะกรรมการตรวจประเมินคณะครุศาสตร์   

๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุธทนดำ ใจขำน ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. นำาปาีชำ ศาีิทไั ลาาหลำา 
๓. นำาัคพั คตทิ่ฒน์   ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำาบุญเลื้อ คาุธค ำ ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

        
 ๓.๒ คณะกรรมการตรวจประเมินคณะวิทยาการจัดการ  

๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.เฉ ทัหพั เาื้อมลัำม ปาะธำนลาาหลำา (หทา.อีสำน ิททาำเขต
สลันคา) 

๒. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ัิต่ หทสดีา ์  ลาาหลำา  
๓. นำมสพุ่ตาำ หั้ำชำญ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำาิ่ชาะ อ่ลขาะ ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

 
 /๓.๓ คณะกรรมการตรวจ… 

๑. ดา.สุิททา์ นำหหหำจ่ลา ปาะธำนลาาหลำา 
๒. ผู้ช่ าิศำสตาำจำาา ์ดา.เฉั ทหพ  ั เาื้อมลัำม าอมปาะธำนลาาหลำา 
๓. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุัำพมศ ์ แล่นสำา์ ลาาหลำา 
๔. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์อำาีา่ตน ์ ิุฒทเสน ลาาหลำา 
๕. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุธทนดำ ใจขำน ลาาหลำา 
๖. นำาจำาุิฒ่น ์ ถำิาไพศำัชีิะ ลาาหลำา 
๗. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ัิต่ หทสดีา ์ ลาาหลำา 
๘. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์เพท่หศ่ลดท ์ าีหทน ลาาหลำา 
๙. นำาัคพั คตทิ่ฒน ์ ลาาหลำา 
๑๐. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์  ดา.ิำโา เพ็มสิ่สดท์ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๑๑. นำมสำิปิาะพา แสนศาี ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 
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            ๓.๓ คณะกรรมการตรวจประเมินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุัำพมศ ์ แล่นสำา์ ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. นำาบุญส่ม   ิมศ์ค ำ ลาาหลำา 
๓. นำมทอมั่ลษณ ์ ค ำทะเนตา ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำมสำิลหัททพา ์ นำโคิมศ ์ ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

 
 ๓.๔ คณะกรรมการตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์อำาีา่ตน ์ ิุฒทเสน ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ฐทตทา่ตน ์ แิน่เาือมาอม ลาาหลำา 
๓. นำมปทุหททพา ์ ห่ำนโคลสูม ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำมสำินัำพา   บุญเาือม ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

 
 ๓.๕ คณะกรรมการตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีการเกษตา  

๑. นำาจำาุิฒ่น ์ ถำิาไพศำัชีิะ ปาะธำนลาาหลำา (หทา.อีสำน ิททาำเขต
สลันคา) 

๒. นำมสำิอาอนมค์ ไชาหำศ ลาาหลำา 
๓. นำาเลษห   บุตาดี ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำมสำิห่ั ทัลำั์ สทนธุาะิททา ์ ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

     
 ๓.๖ คณะกรรมการตรวจประเมินคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

๑. ดา.สุิททา์ นำหหหำจ่ลา ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์เพท่หศ่ลดท ์  าีหทน ลาาหลำา 
๓. นำมชิทพา   ห่่มสุิาาณ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำมอา่ญญำ ห่อหพะเนำิ ์ ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 
    

 ๓.๗ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลยั   
๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์อำาีา่ตน ์ ิุฒทเสน ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. นำาัคพั   คตทิ่ฒน ์ ลาาหลำา 
๓. นำาเลษห บุตาดี ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำมสำิิาาณัำ เอลพ่นธ์ ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

       
 ๓.๘ คณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานอธิการบดี   

๑. ดา.สุิททา์ นำหหหำจ่ลา ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.ิำโา เพ็มสิ่สดท์ ลาาหลำา 
๓ ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์เพท่หศ่ลดท ์  าีหทน ลาาหลำา 
๔. นำมสำิอาอนมค์ ไชาหำศ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๕. นำมาุพทน ศาีชำตท ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

        
/๓.๙ คณะกรรมการตรวจ… 
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           ๓.๙ คณะกรรมการตรวจประเมินส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน  
๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ ดา.เฉ ทัหพั เาื้อมลัำม ปาะธำนลาาหลำา (หทา.อีสำน ทิทาำเขตสลันคา) 
๒. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ัิต่ หทสดีา ์ ลาาหลำา  
๓. นำมสุพ่ตาำ หั้ำชำญ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำาศทาทช่า ิมค์ลิำนลัห ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

 
 ๓.๑๐ คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุัำพมศ ์ แล่นสำา์ ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. นำาปาีชำ ศาีิทไั ลาาหลำา  
๓. นำาบุญส่ม   ิมศ์ค ำ ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำมสำิา่ศห ี แสนเสน ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

 ๓.๑๑ คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันวิจยัและพัฒนา  
๑. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์สุธทนดำ ใจขำน ปาะธำนลาาหลำา (หาั.อุดาธำน)ี 
๒. นำมสำิอ่ญชัี หุัเหือมแสน ลาาหลำา 
๓. นำมปทุหททพา ์ ห่ำนโคลสูม ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๔. นำมสำิิทัำพา ล่นธทาำ ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

  
 ๓.๑๒ คณะกรรมการตรวจประเมินส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

๑. นำาจำาุิฒ่น ์ ถำิาไพศำัชีิะ ปาะธำนลาาหลำา  (หทา.อีสำน ิททาำเขต
สลันคา) 

๒. ผู้ช่ิาศำสตาำจำาา์ฐทตทา่ตน ์ แิ่นเาือมาอม ลาาหลำา 
๓. นำมสำินัำพา     บุญเาือม ลาาหลำา 
๔. นำมทอมั่ลษณ ์ ค ำทะเนตา ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
๕. นำมเจาทญพา บำทชำา ี ผู้ช่ิาเัขำนุลำา 

     
หน้าที่  ๑. เข้ำา่ิหปาะชหุเพื่อตลัมท ำคิำหเข้ำใจในาะบบ แัะาูปแบบในลำาตาิจปาะเหทนคุณัำพลำาศึลษำ 
 ๒. ท ำลำาตาิจปาะเหทนลำาด ำเนทนมำนขอมหน่ิ ามำน โดาท ำลำาตาิจปาะเหทนตำหิ่น เิัำ ทีไ่ด้า่บ 
หอบหหำาใน  ๒  ปาะเด็น  คือ  
      ๒.๑ ตาิจสอบาูปแบบขอมลำาาำามำนลำาปาะเหทนตนเอม 
      ๒.๒ ปาะเหทนผัลำาด ำเนทนมำนขอมคณะ ส ำน่ล สถำบ่น ตำหต่ิบ่มชีแ้ัะอมค์ปาะลอบ  
 ๓. าำามำนผัลำาตาิจปาะเหทน ชี้แจม อัทปาำา แัะใหข้้อเสนอแนะแลห่น่ิามำนา่บลำาตาิจปาะเหทน
ตำหที่เห็นสหคิา 
 ๔. ผู้ช่ิาเัขำนุลำา าิบาิหผัลำาตาิจปาะเหทนคุณัำพัำาใน พา้อหอ ำนิาคิำหสะดิลแล่
ลาาหลำาแัะเัขำนุลำา 
 ๕. ให้ปฏทบต่ทมำนในิ่นที่ ๑ ล่นาำาน  ๒๕๕๓ 
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/ให้คณะลาาหลำา… 

 ให้คณะลาาหลำาที่ได้า่บลำาแต่มต่้มปฏทบ่ตทหน้ำที่ที่ได้า่บหอบหหำาอา่ำมเต็หคิำหสำหำาถตำหิ่น เิัำ
ที่ล ำหนดโดาหีสททธท์เบทลค่ำตอบแทนลำาปฏทบ่ตทมำนนอลเิัำาำชลำา จำลมบปาะหำณแผ่นดทน ๒๕๕๓ แผนมำน 
ขาำาโอลำสแัะพ่ฒนำลำาศึลษำ ผัผ ทัตผู้ส ำเา็จลำาศึลษำด้ำนิททาำศำสตา์แัะเทคโนโัาี  โคามลำาปาะเหทน
คุณัำพัำาในหน่ิามำนาะด่บคณะหาือหน่ิามำนเทีาบเท่ำ (๕๓A๑๑๒๐๓ลล๙๐๘W๐๒) แัะเมทนนอล
มบปาะหำณค่ำบ ำาุมลำาศึลษำ ปีมบปาะหำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โคามลำาจ่ดท ำาำามำนลำาปาะเหทนตนเอม (SAR) 
าะด่บหหำิททาำั่าปีลำาศึลษำ ๒๕๕๒ (๕๓B๑๑๒๐๓ลลม๐๘W๐๕) 

  ส่่ม ณ ิ่นที่  ๑๗  สทมหำคห  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

                                 
                (นำาปัญญำ  หหำชา่) 

             อธทลำาบดีหหำิททาำั่าาำชั่ฏสลันคา 
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ภาคผนวก 6    
 

ก าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2552 

วันพุธที่  1  กันยายน  2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
วันพุธที่  1  กันยายน  2553 

เวลา กิจกรรม/การตรวจเยี่ยม สถานที่ ผู้ด าเนนิการ 
ระดับคณะ 
08.30 – 09.20 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะ 
 แนะน าคณะกรรมการฯ 
 แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมนิฯ 
 รายงานผลการด าเนนิงานและผลประเมินตนเองของคณะ 

ณ คณะทีต่รวจประเมนิ คณะกรรมการ ชุดที่ 1 
คณะกรรมการ ชุดที่ 2 
คณะกรรมการ ชุดที่ 3 
คณะกรรมการ ชุดที่ 4 
คณะกรรมการ ชุดที่ 5 
คณะกรรมการ ชุดที่ 6 

09.20 – 10.20 น.  สัมภาษณ์คณบดี/รองคณบด ี
 สัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาของคณะ 

- กลุ่มอาจารย์  
      - กลุ่มพนักงานสายสนับสนุน 
      - กลุ่มนักศึกษา ผู้แทนองค์การนักศึกษา ศษิยเ์ก่า  

ณ คณะทีต่รวจประเมนิ  

10.20 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประเมนิผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
องค์ประกอบที่ 1 – 10  
(ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามตัวบ่งช้ี และสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องแต่ละตัวบ่งช้ี) 

ณ คณะทีต่รวจประเมนิ  

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมนิประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการประเมนิ ณ คณะทีต่รวจประเมนิ  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน อาคาร 10 ช้ัน 3 งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ระดับส านัก / สถาบัน   
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและ

บุคลากรของส านัก สถาบัน  
 แนะน าคณะกรรมการฯ 
 แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมนิฯ 

ณ ส านัก สถาบัน 
ที่ตรวจประเมนิ 

คณะกรรมการ ชุดที่ 1 
คณะกรรมการ ชุดที่ 2 
คณะกรรมการ ชุดที่ 3 
คณะกรรมการ ชุดที่ 4 
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เวลา กิจกรรม/การตรวจเยี่ยม สถานที่ ผู้ด าเนนิการ 

 รายงานผลการด าเนินงานและผลประเมนิตนเองของส านัก 
สถาบัน 

คณะกรรมการ ชุดที่ 5 
คณะกรรมการ ชุดที่ 6 

13.30 – 14.00 น.    สัมภาษณ์ผู้บริหารของส านัก สถาบัน 
 สัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษา 
      - กลุ่มอาจารย์ บุคลากรที่มาใช้บริการ 
      - กลุ่มพนักงานสายสนับสนุน 
      - กลุ่มนักศึกษาที่มาใช้บริการ 

ณ ส านัก สถาบัน 
ที่ตรวจประเมนิ 

 

14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประเมนิผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก สถาบัน 
องค์ประกอบที่ 1 – 10  
(ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามตัวบ่งช้ี และสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องแต่ละตัวบ่งช้ี) 

ณ ส านัก สถาบัน 
ที่ตรวจประเมนิ 

คณะกรรมการ ชุดที่ 1 
คณะกรรมการ ชุดที่ 2 
คณะกรรมการ ชุดที่ 3 
คณะกรรมการ ชุดที่ 4 
คณะกรรมการ ชุดที่ 5 
คณะกรรมการ ชุดที่ 6 

15.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมนิประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการประเมนิ ณ ส านัก สถาบัน 
ที่ตรวจประเมนิ 

 

15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อสรุปผลการประเมนิ ห้องสรัสจันทร 
อาคาร 10 ช้ัน 2 

คณะกรรมการ
ประเมนิ 

16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอรายงานผลการตรวจ
ประเมนิคุณภาพภายใน  โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
10 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งช้ี และสรุปผลการประเมนิคุณภาพ
ภายในของคณะ ส านัก สถาบัน ดว้ยวาจาต่อผู้บริหาร บคุลากร 
นักศึกษา ผู้ทีเ่กี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป 

ห้องสรัสจันทร 
อาคาร 10 ช้ัน 2 

คณะกรรมการ
ประเมนิ 
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ภาคผนวก 7    
คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 

ที่ปรึกษา 
1)   ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   คณบดีคณะครุศาสตร์  

           2)   ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร รองคณบดีฝุายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 3)   ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ   รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 4)   อ.บุญส่ง  วงค์ค า  รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
  
 คณะผู้จัดท า 

1)   ผศ.เบญจวรรณ  รอดแก้ว ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
 2)   ผศ.ดร.อรวรรณ  น่ิมตลุง ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
 3)   ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 4)   ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหม่ืน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 5)   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

3) อ.วสันต์  ศรีหิรัญ  หัวหน้าส านักงานคณบดี 
4) อ.ประไทย  บุพศิริ    อาจารย์ประจ าคณะ 
5) อ.สถิตย์   ภาคมฤค   อาจารย์ประจ าคณะ 
6) อ.สุพัตรา  ปสังคโท    อาจารย์ประจ าคณะ 
7) อ.วาทินี  อุดมกัน  อาจารย์ประจ าคณะ 
8) อ.อริญชย์  พรหมเทพ  อาจารย์ประจ าคณะ 
9) อ.อภิวัฒน์  ปานทอง  อาจารย์ประจ าคณะ 
10) นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี   บุคลากรประจ าคณะ 
11) นายกฤษณะ  กีวิไลย์  บุคลากรประจ าคณะ 
12) นายบุญเกื้อ  ครุธค า     บุคลากรประจ าคณะ 
13) นางสาวทัศนีย์  ค าปาน   บุคลากรประจ าคณะ 
 
ขอขอบคุณ 
1) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกหน่วยงานท่ีเอื้อเฟื้อข้อมูลหลักฐาน 
2) อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ทุกท่าน 


