
   

 

 

 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ ๘๑๔ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดแูลตัวบ่งชีเ้พือ่รับการประเมินคุณภาพภายใน  ประจาํปกีารศึกษา ๒๕๕๕ 
 

          

 เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงแต่งต้ังผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้และ

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ  ดังนี้ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 
  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวสายฝนทอง  แจ่มใส 
  นางสาวกนกวรรณ  กลยนี 
  นายบุญส่ง  วงศ์คํา 
  นางเมธาวี  ยีมิน 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถาบัน (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๑) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 

    



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นายชัยยศ  ลักษณะวิลัย 
  นางสาวกนกวรรณ  กลยนี 
  นางเมธาวี  ยีมิน 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๒) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 
  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นางสาวกนกวรรณ  กลยนี 
  นายอภิวัฒน์  ปานทอง 
  นางเมธาวี  ยีมิน 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๗) 
 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 
  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวธนวดี  ละม่อม 
  นางสาวกนกวรรณ  กลยนี 
  นายชานนท์  ไชยทองดี 
  นางเมธาวี  ยีมิน 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ 

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 
 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
  ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
  ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ 
  นายภานุมาศ  บุตรสีผา 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวอรุณฉาย  อุนาศรี 
  นางสาวศิริพร  ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวอิชยา  จีนะกาญจน ์
  นายชัยณรงค ์ พูลเกษม 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยนําเข้า ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นางสาวอังคณา  ศิริกุล 
  นางสาวมุงเมือง  คํานาทิพย์   
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นายชัยณรงค์  พูลเกษม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยนําเข้า ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นางสาวอังคณา  ศิริกุล 
  นางสาวอมรรัตน์  นามเสนา   
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นายวิทวัส  ปานศุภวัชร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ผิวงาม    
  นายยอดรัก  บัวพรม 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวปิยวรรณ  โถปาสอน 
  นางอรัญญา  ม่อมพะเนาว์ 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ 
  นายสามารถ  อัยกร 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ห้องสมุด อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 
 
 
 

ปัจจัยนําเข้า ผู้กํากับตัวบ่งชี ้
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
  นางภิญญาพัชญ์  อุ่มภูธร 
  นางเจริญพร  บาทชาร ี
  นางศศธร  มาศสถิตย์ 
  นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์ 
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวปิยวรรณ  โถปาสอน 
  นางสาวธัญญรตัน์  ผาลี 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นายชานนท์  ไชยทองดี 
  นางสาวมนัชนก  วภักด์ิเพชร 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  รอดแก้ว 
  นายภานุมาศ  บุตรสีผา 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 
  นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์ 
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวอรุณฉาย  อุนาศรี 
  นายภาคิณ  ลอยเจริญ 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวพรพิมล  ศิวินา  
  นายวิทวัส  ปานศุภวัชร 
  นางสาวเบญจพร  อุผา 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ผิวงาม    
  นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 
  นายรชต  ยุณยะยุต 
  นางสาวสมจิตร  บุญเทียม 
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นายธเนศพล  เจริญราษฎร์ 
  นายสามารถ  อัยกร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ 
  ว่าท่ีร้อยตรีอาจศึก  มามีกุล 
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวอําพร  ดัชถุยาวัตร์ 
  นายชัยณรงค์  พูลเกษม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ   
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นางสุพิชญา  นิลจินดา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๐  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๒) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ   
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นางสุพิชญา  นิลจินดา 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๑  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศ



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๓) สัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นายบุญเกื้อ  ครุธคํา 
  นางสาวปิยพัชร  วิมลโสภณกิตติ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๔) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 
  นายบุญเกื้อ  ครุธคํา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๓ การพัฒนาคณาจารย์  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นางสาวอังคณา  ศิริกุล 
  นางสาวรติกร  พรมคํา   
  นายสุวัฒชัย  พ่อเกตุ 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม  
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นางสาวปิยพัชร  วิมลโสภณกิตติ 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นางญาตาวี  ไชยมาตย์ 
  นางสาวสมจิตร  บุญเทียม 
  นายศรลักษณ์  พวงใบดี 
  นางสาวสาริณี  บุตรดาวงศ์ 
  นายนพรักษ์  แกสมาน 
  นายวัชระ  อักขระ 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นางญาตาวี  ไชยมาตย์ 
  นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ 
  นายจุลศักด์ิ  โยลัย 
  นางสาวสาริณี  บุตรดาวงศ์ 
  นายอริญชย์  พรหมเทพ 
  นายสามารถ  อัยกร 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์ 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นางสุวภา  ยศตะโคตร 
  นายสิทธิศักด์ิ  ผุยโสภา 
  นายทรงทรัพย์  อรุณกมล 
  นายภัทรดร  จั้นวันดี 
  นายศักดาเดช  กุลากุล 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์ 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นางสุวภา  ยศตะโคตร 
  นายไวรุจน์  อิ่มโพ 
  นายทรงทรัพย์  อรุณกมล 
  นายภัทรดร  จั้นวันดี 
  นายอรรฒเดช  อุปชัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

ปัจจัยนําเข้า ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์ 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นายทรงทรัพย์  อรุณกมล 
  นายอภิวัฒน์  ปานทอง 
  ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๕) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นายทรงทรัพย์  อรุณกมล 
  นายสุดประไทย  บุพศิริ 
  นางศศิกานต์  สังข์ทอง 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ งานวิจัยหรืองานสร้าง สรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๖) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์ 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติ 
  นายภาณุวัฒน์  วงศ์แสงน้อย 
  นายทรงทรัพย์  อรุณกมล 
  นายสุดประไทย  บุพศิริ 
  ดร.ปูริดา  กล้าประเสริฐ 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๗) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ     
  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นางสาวนําพร  อินสิน 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นายทรงทรัพย์  อรุณกมล 
  นายจินดา  ลาโพธิ์ 
  นางศศิกานต์  สังข์ทอง 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นายดนัย  ชาทิพฮด 
  นายอรุณ  วงศ์จิรัฐิติ 
  นางสาวนุจิรา  โคตรหานาม 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
  นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย 
  นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ  
  นายดนัย  ชาทิพฮด 
  นางนพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
  นางสาวลคัณา  อนงค์ไชย 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
  นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย 
  นายวราธร  พรหมนิล 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ / หรือการวิจัย (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๘) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ 
  นายดนัย  ชาทิพฮด 
  นางนพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
  นายอภิสิทธ์ิ  สมศรีสุข 
  นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ผลการเรียนรู้และเสริม  สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๙) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ 
  นายดนัย  ชาทิพฮด 
  นายแสนสุรีย์  เชื้อวังคํา 
  ดร.วิจิตรา  สุจริต 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
  นางสาวพรพิมล  ศิวินา 
  นายวราธร  พรหมนิล 
  นายธนา  เตมีรักษ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการชี้นํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่าง ๆ  (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่ ๑  ภายในสถาบัน  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘.๑)  (ยาเสพติด) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นายดนัย  ชาทิพฮด 
  นางสาวนําพร  อินสิน 
  นายกิตติวัฒน์  จีบแก้ว 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
  นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 
  นายวราธร  พรหมนิล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘.๒) (หอพักแสนสุข) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  นางปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง 
 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นางวิชยา  ตรีศกประพฤทธิ์ 
  นางสาวนําพร  อินสิน 
  นายสาธิต ศรีอาจ 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
  นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย 

องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  ผู้อํานวยการสถาบันภาษาศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นายอํานาจ  สุนาพรม 
  นายเกรียงสิทธ์ิ  ไชยเทศ 
  นายอติชาติ  เต็งวัฒนโชติ 
  นายสุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์ 
  นายวัชรกุล  ก้อนกั้น 
  นางสาวสาริณี  บุตรดาวงศ์ 
  นายสถิตย์  ภาคมฤค 
  ดร.ชาติชาย  อุดมกิจมงคล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  ผู้อํานวยการสถาบันภาษาศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นายเกรียงสิทธ์ิ  ไชยเทศ 
  นางสาวพรพิมล  ศิริสานต์ 
  นายอติชาติ  เต็งวัฒนโชติ 
  นายสุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์ 
  นายเธียรรัตน์  ฤาชา 
  นางสาวสาริณี  บุตรดาวงศ์ 
  นายสถิตย์  ภาคมฤค 
  นายศักดาเดช  กุลากุล 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม  (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  ผู้อํานวยการสถาบันภาษาศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นายอัศวิน  จันทร์ส่อง 
  นายอติชาติ  เต็งวัฒนโชติ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นายสุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์ 
  นายอาณัฐพงษ์  บุญเลิศ 
  นางสาวสาริณี  บุตรดาวงศ์ 
  นายสถิตย์  ภาคมฤค 
  นางศศิกานต์  สังข์ทอง 

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  เลขาสภามหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 
  นางสาวพิชญาดา  ธานี 
  นางสาวศุภกุลภรณ์  วัชรกุล 
  นางสาวขจรจิตร  แพงหนู 
  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางกฐิน  จันทร์ทิบุตร 
  นายสิทธินัน  บุญเลิศ 
  นางทาริกา  โกฏสันเทียะ 
  นายวสันต์  ศรีหิรัญ 
  นางสาวศุลีพร  ศิริธรรม 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  ชาวชายโขง 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 
  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวอรุณฉาย  อุนาศรี 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 
  นางทาริกา  โกฏสันเทียะ 
  นางผกาพรรณ  วะนานาม 
  นางสาวภัทรา  บูรณะเนตร 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นางสุพัตรา  หล้าชาญ 
  นางเจริญพร  บาทชาร ี
  นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์ 
  นามสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวปิยวรรณ  โถปาสอน 
  นายรณยุทธ  นนท์พละ 
  นางทาริกา  โกฏสันเทียะ 
  นายกฤษณะ  กีวิไลย์ 
  นางสาวรุจิรา  ธรรมสมบัติ 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์ 
  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางนงเยาว์  จารณะ 
  นายพงศกร  หาแก้ว 
  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวกนกวรรณ  วรดง 
  นางสาวพัชรินทร์  คําศรีพล 
  นางทาริกา  โกฏสันเทียะ 
  นายสุดประไทย  บุพศิริ 
  นางสาวสุพิชชา  ทิพวัง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภา
สถาบัน (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒) 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  เลขาสภามหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นางสาวพิชญาดา ธานี 
  นางสาวสุภาพร  แสนแพง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓) 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางสาวพิชญาดา ธานี 
  นางสาวขจรจิตร  แพงหนู 
  นางกฐิน  จันทร์ทิบุตร 
  นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 
  นางสาวลลินี  ทับทิมทอง 
  นางทาริกา  โกฏสันเทียะ 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นางสาวปิยพัชร  วิมลโสภณกิติ 

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางนิรมล  เนื่องสิทธะ 
  นางนวพร  อัครศรี 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวปริฉัตร  ภูจิตร 
  นางกัญญาภัค  จอดนอก 
  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 
  นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  ศรีมหา 

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นางสาวจันทร์ฉาย  อินธิแสน 
  นางศุภวารี  วงศ์ปทุม 
  นางสาวปิยะพร  แสนศรี 
  นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  นางสาวลลินี  ทับทิมทอง 
  ดร.สุนทรีย์  สุนศร 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.ตัวบ่งชีท่ี้ ๑๕) 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  นางสาวจันทร์ฉาย  อินธิแสน 
  นางศุภวารี  วงศ์ปทุม 
  นางสาวปิยะพร  แสนศรี 
  นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี 
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นางสาวนภาพร  บุญเรือง 
  ดร.สุนทรีย์  สุนศร 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง 
  นายประภัสศิลป์  นามเสนา 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม 

องค์ประกอบที่ ๑๐ องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา ๓ ดี  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ ดี  กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ 
  นายเทิดศักด์ิ  คํามุงคุณ 
  นางสาวครองใจ  โสมรักษ์ 
  นายวีรวัฒน์  คําแสนพันธ์ 
  นายวิทวัส  ปานศุภวัชร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี  
มีความรู้ เจตคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง ๓ ด้าน 

ผลผลิต ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นายวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ 
  นายทรงศักด์ิ  อินทรสิทธ์ิ 
  นางสาวครองใจ  โสมรักษ์ 
  นายวีรวัฒน์  คําแสนพันธ์ 
  นายเกริกไกร  ปริญญาพล 

องค์ประกอบที่ ๑๑ การดําเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ การดําเนินกิจกรรม / โครงการเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดีมีจิต
สาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ  

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นางสาวนําพร  อินสิน 
  นางวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นายภัทราพล  กองทรัพย์ 
  นางสาวครองใจ  โสมรักษ์ 
  นางสาวพรพิมล  ศิวินา 
  นางสาวปิยะนันท์  ปลื้มโชค 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  ศรีมหา 
  นางสาวจันทร์ฉาย  อนิธิแสน 
  นางศุภวารี  วงศ์ปทุม 
  นางสาวปิยะพร  แสนศรี 
  นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ การดําเนินกิจกรรม / โครงการเพื่อ 
ให้บรรลุผลถึงการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส  
 

กระบวนการ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 



   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาต ิ
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา 
  นางวีระศักด์ิ  บํารุงตา 
  นางสาวนําพร  อินสิน 
  นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา 
  นางสาวฐิตินันท์  บัวบาน 
  นายนนทวรรณ  แสนไพร 
  นางศิรประภา  ราชพิลา     
  นางสาวจันทร์ฉาย  อินธิแสน 
  นางศุภวารี  วงศ์ปทุม 
  นางสาวปิยะพร  แสนศรี 
  นางสาวศุภนาฏ  บุญชยัศรี 

   ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

              ส่ัง ณ วันที่ ๒๖  ตลุาคม   ๒๕๕๕                        

                                                                         

                 (นายปัญญา  มหาชัย) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


