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ภาคผนวก 2 
 

รายช่ือคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร  และรายช่ือผูจัดเก็บขอมูล 

1. รายช่ือคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา (ปการศึกษา  2553) 

   1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์    ประธานกรรมการ 

 2.  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ  รอดแกว  กรรมการ 

 3.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร  กรรมการ 

 4.  นายบุญสง  วงคคํา       กรรมการ 

        5.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อรวรรณ   นิ่มตลุง  กรรมการ 

             6.  ผูชวยศาสตราจารย  พ.อ.อ.ครองชัย   พรหมเทพ กรรมการ 

      7.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ปญญา  นาแพงหม่ืน    กรรมการ 

      8.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง    กรรมการ 

       9.  นายวสันต  ศรีหิรัญ       กรรมการและเลขานุการ 

     10.  นายสุดประไทย  บุพศิริ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     11.  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     12.  นายบุญเก้ือ  ครุธคํา         กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

     13.  นางสาวทัศนีย  คําปาน         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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2. รายช่ือผูจัดเก็บขอมูล  และผูกํากับตัวบงช้ี 

องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงค  และแผนการดําเนนิการ 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 

นางสาวทัศนีย  คําปาน 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบท่ี  2  การผลติบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูร อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.วาทินี  อุดมกัน 

อ.พรพิมล  ศวินิา 

นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.2  อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

คุณบุญเก้ือ  ครุธคํา  

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

คุณบุญเก้ือ  ครุธคํา 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

อ.ผกาพรรณ  สญูราช 

คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

อ.จุฑารัตน  โทษาธรรม 

อ.ชานนท  ไชยทองดี 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.วาทินี  อุดมกัน 

อ.พรพิมล  ศิวินา 

นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

อ.สถิตย  ภาคมฤค 

นางสาวพรพิมล  ภูลายยาว 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง 

คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

อ.สถิตย  ภาคมฤค 

นางสาวพรพิมล  ภูลายยาว 

รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาฯ 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 

อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิัฒน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนักศกึษา อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 
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องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

            3.2.1  มรีะบบและกลไกการพัฒนาจติสาธารณะแก

นักศึกษา 

อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

            3.2.2  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

องคประกอบท่ี  4  การวิจยั 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

อ.ภัทรดร  จั้นวันด ี

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

นางสาวจรีวรรณ  วรกาล 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

อ.ภัทรดร  จั้นวันด ี

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

นางสาวจรีวรรณ  วรกาล 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

อ.ภัทรดร  จั้นวันด ี

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

องคประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแกสงัคม 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

อ.ลดาวัลย  มะลิไทย 

อ.ผกาพรรณ  สญูราช 

นางสาวนิภาพร เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 

อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

คณุกฤษณะ  กีวไิลย 

นางสาวนิภาพร เขจรโมทย 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1  ระบบและกลไกในการทํานุบาํรงุศลิปะและ

วัฒนธรรม 

อ.สถิตย  ภาคมฤค 

นางสาวพรพิมล  ภูลายยาว 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจดัการ 

ตัวบงช้ีท่ี  7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร 

ทุกระดับของสถาบัน 

อ.สุดประไทย บุพศิร ิ

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

อ.ชานนท  ไชยทองดี 

นายบุญเก้ือ  ครุธคํา 

นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี  

คณบด ี
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องคประกอบและตัวบงชี ้ ผูจัดเก็บขอมูล ผูกํากับตัวบงชี้ 

ตัวบงช้ีท่ี  7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ อ.วสันต  ศรีหิรัญ 

นายกฤษณะ  กีวไิลย 

นายบุญเก้ือ  ครุธคํา 

นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

ตัวบงช้ีท่ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 

นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

อ.วาทินี  อุดมกัน 

นายนัทพงษ ยศไชยวิบูลย 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษา

ภายใน 

อ.จุฑารัตน  โทษาธรรม 

นายบุญเก้ือ  ครุฑคํา 

นางสาวทัศนีย  คําปาน 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

องคประกอบท่ี  10  องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา  3  ดี 

ตัวบงช้ีท่ี  10.1  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย  3  ดี  (3  D)   อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

ตัวบงช้ีท่ี  10.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย  3  ด ี (3D)  

มีความรูเจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

อ.อรญิชย  พรหมเทพ 

อ.นพรกัษ  แกสมาน 

อ.อภวิฒัน  ปานทอง 

รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 
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ภาคผนวก 3    
 
 

 

 

 

 
 

 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ที่ ๒๔ / ๒๕๕๔ 

เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

........................................................................................ 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได

กําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาทกุระดบั และประเภทการศึกษาโดยในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกมาตรา ๔๘ กําหนดให

หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
 ๑.๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒   รองอธิการบดีทุกสายงาน     กรรมการ 
 ๑.๓   ผูชวยอธิการบดีทุกสายงาน    กรรมการ 
 ๑.๔   คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
 ๑.๕   ผูอํานวยการทุกสํานัก สถาบัน กอง    กรรมการ 
 ๑.๖   ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานกุาร 

 หนาที่   
 กําหนดนโยบาย องคประกอบและตัวบงชี้ และแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับกรอบการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษา



~ 158 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครศุาสตร ปการศึกษา  2553    

 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ และสอดคลองกับปรัชญา พันธกิจ
หรือลกัษณะการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั รวมทัง้สนบัสนนุใหการดาํเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

๒.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
 ๒.๑     ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   วงษสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒     นางทาริกา    โกฏสันเทียะ  กรรมการ 
 ๒.๓  นางกิรอัชฌา    แถมสมดี   กรรมการ 
 ๒.๔  ดร.ไพสิฐ    บริบูรณ   กรรมการ 
 ๒.๕  นายสมเสนห    อุปพงษ   กรรมการ 
 ๒.๖  ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา   ผิวงาม   กรรมการ 
 ๒.๗  นางนันทกาญจน   เกิดมาลัย  กรรมการ 
 ๒.๘  นางกัลยา    กิตติเลิศไพศาล  กรรมการ 
 ๒.๙  นายวุฒินันต    ประทุม   กรรมการ 
 ๒.๑๐  ดร.ธงจุฑา       สวุรรณประเสริฐ  กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางสาวนภาพร      บญุเรือง   กรรมการ 
 ๒.๑๒  นางสาวอรุณฉาย    อุนาศรี   กรรมการ 
 ๒.๑๓  นางสาวจุฑารัตน   โทษาธรรม  กรรมการ 
 ๒.๑๔  นางสาวทัศนีย    คําปาน   กรรมการ 
 ๒.๑๕  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร    บุญใช   กรรมการ 
 ๒.๑๖  นางสาววรรณภา   เอกพันธ   กรรมการ 
 ๒.๑๗  รองศาสตราจารย ดร.หาญชัย  อัมภาผล   กรรมการ 
 ๒.๑๘  นายศักดิ์ชัย    ฟองออน   กรรมการ 
 ๒.๑๙  นางสุพัตรา    หลาชาญ   กรรมการ 
 ๒.๒๐  นางเจริญพร    บาทชารี   กรรมการ 
 ๒.๒๑  นางทองลักษณ   คําทะเนตร  กรรมการ 
 ๒.๒๒  นางสาวจินตนา   ลินโพธิ์ศาล  กรรมการ 
 ๒.๒๓  นางสาวพิจิกา    ทิมสุกใส   กรรมการ 
 ๒.๒๔  นางสาววิภาพร   กันธิยา   กรรมการ 
 ๒.๒๕  นายปรีชา    ศรีวิไล   กรรมการ 

 ๒.๒๖  นางสาวอรอนงค   ไชยมาศ   กรรมการ 
 ๒.๒๗  ผูชวยศาสตราจารยภาวิณี  แสนชนม   กรรมการ 
 ๒.๒๘  นางสาวออนศรี   ฝายเทศ   กรรมการ 
 ๒.๒๙   นางสาวพิชญาดา   ธานี   กรรมการ 
 ๒.๓๐  นางสาวนุชนารถ   นาคุณคง   กรรมการ 
 ๒.๓๑  นางสาวขจรจิตร   แพงหนู   กรรมการ 
 ๒.๓๒  นายชายแดน    มิ่งเมือง   กรรมการ  
 ๒.๓๓  นางสาวปริฉัตร   ภูจิตร   กรรมการ 
 ๒.๓๔  นางสาวจันทรฉาย   อินธิแสน  กรรมการและเลขานกุาร 
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 ๒.๓๕  นางสาวปยะพร  แสนศรี   กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 ๒.๓๖  นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี  กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 หนาที่    

 วางแผนและดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการประเมินตนเองระดับ

มหาวิทยาลัย และเอกสารตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนและ 

ประเมินผลลัพธเพื่อใหการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย

ดําเนินไปอยางตอเนื่องและประสิทธิภาพ เผยแพรไปยังหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน ประสานงานกับหนวยงานอื่น

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจํามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ ประกอบดวย  
  ๓.๑  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓.๑.๑      ผูชวยศาสตราจารยศิริชาติ  ศรีวงษา   ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒      ผูชวยศาสตราจารยชุมพล  ทรงวิชา   กรรมการ 
 ๓.๑.๓ ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  สมคําพี่   กรรมการ 
 ๓.๑.๔ ผูชวยศาสตราจารยธราดล  จิตจักร   กรรมการ 
 ๓.๑.๕   ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  เทียนกล่ํา  กรรมการ 
 ๓.๑.๖   นายเรืองฤทธิ์   หาญมนตรี  กรรมการ 
 ๓.๑.๗   นางพรรณนภา   หาญมนตรี  กรรมการ 
 ๓.๑.๘   ดร.สุนทรีย    สุรศร   กรรมการ 
 ๓.๑.๙   นายอนาวิล    พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๐ นางสาวสิรินทัศน   เลี่ยมแหลม  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๑ นางสาวฐิตินันท   บัวบาน   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๒  นางทาริกา    โกฏสันเทียะ  กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๓.๑.๑๓ นางกิรอัชฌา   แถมสมดี   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๓.๒  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๓.๒.๑      นายรัฐพล    ฤทธธิรรม  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๒ ดร.ไพสิฐ    บริบูรณ   กรรมการ 
 ๓.๒.๓ นายดนัย    ชาทิพฮด   กรรมการ 
 ๓.๒.๔ นางสาวปริฉัตร   ภูจิตร   กรรมการ 
 ๓.๒.๕ ผูชวยศาสตราจารยภาวิณี  แสนชนม   กรรมการ 
 ๓.๒.๖ นายวีรศักดิ์    บํารุงตา   กรรมการ 
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 ๓.๒.๗ นายสุวัฒชัย   พอเกตุ   กรรมการ 
 ๓.๒.๘ นายอติชาติ    เต็งวัฒนโชติ  กรรมการ 
 ๓.๒.๙ นางสาวปฏิมาภรณ   กังวานศรีเพชร  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๐ นายยงยศ    วงศแพงสอน  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๑ นางญาตาวี    ไชยมาตย  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๒ นางสาวสิริลักษณ   จิระวัฒนาสมกุล  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๓ นายสมเสนห   อุปพงษ   กรรมการและ

เลขานกุาร 
 ๓.๒.๑๔ นางสาวกมลทิพย   นาโควงค   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๒.๑๕ นางสาวจุฬาลักษณ   สีโพธิ์ลี   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๓.๓  คณะวิทยาการจัดการ 
 ๓.๓.๑      ผูชวยศาสตราจารยชาคริต  ชาญชิตปรีชา  ประธานกรรมการ 
 ๓.๓.๒      นายศักดาเดช   กุลากุล   กรรมการ 
 ๓.๓.๓ นางเมธาวี    ยีมิน   กรรมการ 

 ๓.๓.๔ นายชัยณรงค   พูลเกษม   กรรมการ 
 ๓.๓.๕ นายวราธร    พรหมนิล  กรรมการ 
 ๓.๓.๖ นายสามารถ   อัยกร   กรรมการ 
 ๓.๓.๗ นางสุพิชญา   นิลจินดา   กรรมการ 
 ๓.๓.๘ ผูชวยศาสตราจารยนนัทิยา  ผิวงาม   กรรมการและ

เลขานกุาร 
 ๓.๓.๙ นางนันทกาญจน   เกิดมาลัย  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๓.๑๐ นายสมภพ    เลิศศรี   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๓.๔  คณะครุศาสตร 
 ๓.๔.๑      ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
 ๓.๔.๒ ผูชวยศาสตราจารย พ.อ.อ.ครองชยั พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๓.๔.๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร  กรรมการ 
 ๓.๔.๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง  กรรมการ 
 ๓.๔.๕ ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ รอดแกว   กรรมการ 
 ๓.๔.๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง   กรรมการ 
 ๓.๔.๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา นาแพงหมื่น  กรรมการ 
 ๓.๔.๘ นายบุญสง    วงคคํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๙ นายภัทรดร    จั้นวันดี   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๐ นายสุดประไทย   บุพศิริ   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๑ นายอภิวัฒน   ปานทอง   กรรมการ 
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 ๓.๔.๑๒ นายอริญชย   พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๓ นายสถิตย    ภาคมฤค   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๔ นางสาววาทินี   อุดมกัน   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๕ นางสาวสุพัตรา   ปสังคะโท  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๖ นายนพรักษ   แกสมาน   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๗ นางสาวจุฑารัตน   โทษาธรรม  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๘ นายกฤษณะ   กีวิไลย   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๙ นายบุญเกือ้   ครุฑคํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๐ นางสาวทัศนีย   คําปาน   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๑ นางสาวสุจิตรตา   ศรีปากดี   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๒ นายนัทพงษ   ยศไชยวิบูลย  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๓ นางสาวจีรวรรณ   วรกาล   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๔ นางสาวพรพิมล   ภูลายยาว  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๕ นางสาวนิภาพร   เขจรโมทย  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๖ นายวสันต    ศรีหิรัญ   กรรมการและ

เลขานกุาร 

  ๓.๕  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๓.๕.๑      ดร.สําเร็จ    คันธี   ประธานกรรมการ 
 ๓.๕.๒ นางสาวสมจิตร   บุญเทียม   กรรมการ 
 ๓.๕.๓ นางสาววัลภา   พอชมพู    กรรมการ 
 ๓.๕.๔ นางสาวทิติยา   ศรีภักดี   กรรมการ 
 ๓.๕.๕ นายอรรคเดช   ราชสินธุ   กรรมการ 

 ๓.๕.๖ นางแกวกัลยา   โสตถิสวัสดิ์  กรรมการ 
 ๓.๕.๗ นางสาวภัทรลภา   ฐานวิเศษ  กรรมการ 
 ๓.๕.๘ นางสาวจิราภรณ   สุมังคะ   กรรมการ 
 ๓.๕.๙ นางสาวนิภาพร   ชนะมาร   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๐ นางวลัยลักษณ   ภูทองกรม  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๑ นางสาวปยวรรณ   โถปาสอน  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๒ นางสาวอรอุมา   นอยเหลอืง  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๓ นางวิชชุดา    ภาโสม   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๔ นางสาวลัดดาวรรณ   แสนสุข   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๕ นางสาวนําพร   อินสิน   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๖ ดร.ธงจุฑา             สวุรรณประเสริฐ  กรรมการและ

เลขานกุาร 
 ๓.๕.๑๗    นางสาวนภาพร            บุญเรือง   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๓.๖  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๓.๖.๑      ผูชวยศาสตราจารยปรีชาศาสตร มีเกาะ   ประธานกรรมการ 
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 ๓.๖.๒ นายกฤษฎา   พรหมพินิจ  กรรมการ 
 ๓.๖.๓ นางสาวธนวดี   ละมอม   กรรมการ 
 ๓.๖.๔ นางสาวลลินี   ทับทิมทอง  กรรมการ 
 ๓.๖.๕ นายอาจศึก    มามีกุล   กรรมการ 
 ๓.๖.๖ นายสาธิต    ศรีอาจ   กรรมการ 
 ๓.๖.๗ นายภัทราพล   กองทรัพย  กรรมการ 
 ๓.๖.๘ นางกัลยา    กิตติเลิศไพศาล  กรรมการและ

เลขานกุาร 
 ๓.๖.๙ นายวุฒินันต   ประทุม   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๖.๑๐ นางอรัญญา   มอมพะเนาว  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๓.๗  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓.๗.๑      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยรู บุญใช   ประธานกรรมการ 
 ๓.๗.๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน  กรรมการ 
 ๓.๗.๓ ดร.อุษา    ปราบหงษ  กรรมการ 
 ๓.๗.๔ ดร.พจมาน    ชํานาญกิจ  กรรมการ 
 ๓.๗.๕ นางสาวประภัสสร   ดาวะเศรษฐ  กรรมการ 
 ๓.๗.๖ นางสาววรรณภา   เอกพันธ   กรรมการและ

เลขานกุาร 
 ๓.๗.๗ นางสาวจิรวรรณ   สาริบุตร   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๓.๗.๘ นางสาวงามวิไล   คนไว   กรรมการและ

ผูชวยเลขานกุาร 

 หนาที่    

 กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา และคณะให
สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพของคณะ  วาง
แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับสาขาวิชาและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ  เตรียมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ รวมถึงการเตรียม
บุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  จัดทําแนวประเมินสาขาวิชา  
สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาตาง ๆ จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุง
คุณภาพของคณะเสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๔.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานัก / สถาบัน / กอง ประกอบดวย  
  ๔.๑  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๔.๑.๑      รองศาสตราจารย ดร.หาญชัย  อัมภาผล   ประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๒ ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  ผิวงาม   กรรมการ 
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 ๔.๑.๓ ดร.พจมาน    ชํานาญกิจ  กรรมการ 
 ๔.๑.๔ นางอัจฉรา    ไชยชนะ   กรรมการ 
 ๔.๑.๕ ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ รอดแกว   กรรมการ 
 ๔.๑.๖ นายวุฒิพงษ   พันธุมนันท  กรรมการ 
 ๔.๑.๗ นายศักดิ์ชัย   ฟองออน   กรรมการและ

เลขานกุาร 
 ๔.๑.๘ นายศิริชัย    วงคกวานกลม  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๑.๙ นางสาวหฤทัย   พิกุลศรี   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๒  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๒.๑      นายสุนทร    ไชยชนะ   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๒ ผูชวยศาสตราจารยทิศากร  ศิริพันธุเมือง  กรรมการ 
 ๔.๒.๓ ผูชวยศาสตราจารยภาวิณี  แสนชนม   กรรมการ 
 ๔.๒.๔ นายสมบัติ    เทียบแสง  กรรมการ 
 ๔.๒.๕ นายวุฒิพงษ   พันธุมนันท  กรรมการ 
 ๔.๒.๖ นางสาวกรรณกิาร   กมลรัตน   กรรมการ 
 ๔.๒.๗ นางพนารัตน   อุมภูธร   กรรมการ 
 ๔.๒.๘ นางสาวนิยูง   ศรีวิไล   กรรมการ 
 ๔.๒.๙ นางสาวจิราพร   พออามาตย  กรรมการ 
 ๔.๒.๑๐ นางสาวมินตรา   ใจศิริ   กรรมการ 
 ๔.๒.๑๑ นางสุพัตรา    หลาชาญ   กรรมการและ

เลขานกุาร 
 ๔.๒.๑๒ นางเจริญพร   บาทชารี   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๓  สถาบนัภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๓.๑      ผูชวยศาสตราจารยอนุรัตน  สายทอง   ประธานกรรมการ 
 ๔.๓.๒ ผูชวยศาสตราจารยศิริลักษณ  ศรีพระจนัทร  กรรมการ 
 ๔.๓.๓ นายอํานาจ    สุนาพรม   กรรมการ 
 ๔.๓.๔ นางสาววินิธา   พานิชย   กรรมการ 
 ๔.๓.๕ นายอัศวิน    จันทรสอง  กรรมการ 
 ๔.๓.๖ นายเกรียงสิทธิ์   ไชยเทศ   กรรมการ 
 ๔.๓.๗ นางสาวพรพิมล   ศิริสานต   กรรมการ 
 ๔.๓.๘ นายศราวุธ     ปญญาสาร  กรรมการ 
 ๔.๓.๙ นางสุภาวดี    สามาทอง  กรรมการ 
 ๔.๓.๑๐ นางอรทัย    ไชยหงส   กรรมการ 
 ๔.๓.๑๑ นายวาทิน    ไชยเทศ   กรรมการ 
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 ๔.๓.๑๒ นางทองลักษณ   คําทะเนตร  กรรมการและ
เลขานกุาร 

 ๔.๓.๑๓ นางสาวจินตนา   ลินโพธิ์ศาล  กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 ๔.๓.๑๔ นางสาวชุติมา   ภูลวรรณ   กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๔  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๔.๔.๑      ผูชวยศาสตราจารยวัลนิกา  ฉลากบาง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๔.๒ ผูชวยศาสตราจารยเพลินพิศ  ธรรมรัตน  กรรมการ 
 ๔.๔.๓ นางสาวดวงฤดี   อ่ิมบุญสุ   กรรมการ 
 ๔.๔.๔ นายสุรพิน    ขาวขันธ   กรรมการ 
 ๔.๔.๕ นายศักดิ์ดา   แสนสพุรรณ  กรรมการ 
 ๔.๔.๖ นางสาวสุภาวดี   สวุรรณเทน  กรรมการ 
 ๔.๔.๗ นางสาวพิสมัย   ยศตะโคตร  กรรมการ 
 ๔.๔.๘ นางสาวพิจิกา     ทิมสุกใส   กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๔.๔.๙ นางสาววิภาพร   กันธิยา   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๔.๑๐ นางสาวภัณฑิรา   สีนวลแล   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๕  กองพัฒนานักศึกษา 
 ๔.๕.๑      นายประสิทธิ์   คะเลรัมย  ประธานกรรมการ 
 ๔.๕.๒ นายพรเทพ    เสถียรนพเกา  กรรมการ 
 ๔.๕.๓ ผูชวยศาสตราจารยมิ่งสกุล  โฮมวงศ   กรรมการ 
 ๔.๕.๔ ผูชวยศาสตราจารยภาวิณี  แสนชนม   กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๔.๕.๕ นางสาวออนศรี   ฝายเทศ   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๕.๖ นางสาวชนิดา   ทันอินทรอาจ  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๕.๗ นายวุฒิชัย    ชัยพร   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๖  กองนโยบายและแผน 
 ๔.๖.๑      นายเกษม     บุตรดี  ประธานกรรมการ 
 ๔.๖.๒ นางเกกิลา     แสงบัวทาว กรรมการ 
 ๔.๖.๓ นางสาวอัญชลี    มุลเมืองแสน กรรมการ 
 ๔.๖.๔ นางอมรรัตน    ตุนกลิ่น  กรรมการ 
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 ๔.๖.๕ นางดาราภรณ    นันตะสุข  กรรมการ 
 ๔.๖.๖ นางสาวประภาพร    คําโสมศรี กรรมการ 
 ๔.๖.๗ นายภานุวัฒิ    ศักดิ์ดา  กรรมการ 
 ๔.๖.๘ นายปรีชา     ศรีวิไล  กรรมการและ

เลขานุการ 
 ๔.๖.๙ นางสาวอรอนงค    ไชยมาศ  กรรมการ

ผูชวยเลขานุการ 

  ๔.๗  กองกลาง 
 ๔.๗.๑      นายนิกร     สุขปรุง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๗.๒ ผูชวยศาสตราจารย พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ กรรมการ 
 ๔.๗.๓ นางวาสนา     จกัรศรี  กรรมการ 
 ๔.๗.๔ นางอุดมพร     บตุรสวุรรณ กรรมการ 
 ๔.๗.๕ นางสาวอังคณา    ศิริกุล  กรรมการ 
 ๔.๗.๖ นางนิรมล     เนื่องสิทธะ กรรมการ 
 ๔.๗.๗ นางศศิกานต    สังขทอง  กรรมการ 
 ๔.๗.๘ นายปดา     โทนสิมมา กรรมการ 

 ๔.๗.๙ นายสงวน     พรหมพิภักดิ์ กรรมการ 
 ๔.๗.๑๐    นางสาวพิชญาดา    ธานี  กรรมการและ
เลขานุการ 
 ๔.๗.๑๑ นางสาวนุชนารถ    นาคุณคง  กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 ๔.๗.๑๒ นางสาวขจรจิตร    แพงหนู  กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

หนาที่    

  กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สํานัก / สถาบัน / กอง ให

สอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ  วางแผนการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง   เตรียมเอกสาร และหลักฐาน

ตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  

จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพของสํานัก / สถาบันเสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา 

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

                  
               (นายปญญา  มหาชัย) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 


