
       

 
 
 
 

 

 คําสัง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ ๔๕๐ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

........................................................................................ 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนดความมุ่ง
หมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ และประเภทการศึกษาโดยในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา๔๗ กําหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกมาตรา ๔๘ กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

  ๑.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

 ๑.๑ อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รองอธิการบดีทุกสายงาน     กรรมการ 
 ๑.๓ ผู้ช่วยอธิการบดีทกุสายงาน     กรรมการ 
 ๑.๔ คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
 ๑.๕ ผู้อํานวยการทกุสํานัก สถาบัน กอง    กรรมการ 
 ๑.๖ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพการศกึษา   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่  
 กําหนดนโยบาย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้

สอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ และสอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจหรือลักษณะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสนับสนุนให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

๒.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดว้ย  
 ๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   วงษ์สวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางทาริกา   โกฏสันเทียะ  กรรมการ 
 ๒.๓  นางกริอัชฌา   แถมสมดี   กรรมการ 
 ๒.๔  นายสมเสน่ห์   อุปพงษ ์   กรรมการ 
 ๒.๕  นายวีรศักดิ์   บํารุงตา   กรรมการ 
 ๒.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยิา  ผิวงาม   กรรมการ 
 ๒.๗  นางนันทกาญจน ์  เกิดมาลัย  กรรมการ 
 ๒.๘  นางกัลยา   กิตติเลิศไพศาล  กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวลลินี   ทับทิมทอง  กรรมการ 

 
           /๒.๑๐ ดร.ธงจฑุา... 



       

 ๒.๑๐ ดร.ธงจุฑา      สุวรรณประเสรฐิ  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวนภาพร     บุญเรือง   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวอรณุฉาย   อุนาศร ี   กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวนวพร   วรรณทอง  กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวรจนา   ผาลลาพัง  กรรมการ 
 ๒.๑๕ ดร.เพชรรัตน ์   ใจบุญ   กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาววรรณภา  เอกพันธ ์  กรรมการ 
 ๒.๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา  กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางสุพัตรา   หล้าชาญ   กรรมการ 
 ๒.๒๐ นางเจริญพร   บาทชาร ี  กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางทองลักษณ ์  คําทะเนตร  กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายเกรียงสทิธิ ์  ไชยเทศ   กรรมการ 
 ๒.๒๓ นางสาววิภาพร   กันธิยา   กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางสาวภัณฑิรา  สีนวลแล   กรรมการ 
 ๒.๒๕ นายปรีชา   ศรีวิไล   กรรมการ 

 ๒.๒๖ นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กรรมการ 
 ๒.๒๗ นางสาวอ่อนศร ี  ฝ่ายเทศ   กรรมการ 
 ๒.๒๘ นายนิรุตต ์   วิชาชาต ิ   กรรมการ 
 ๒.๒๙  นางสาวพิชญาดา  ธานี   กรรมการ 
 ๒.๓๐ นางสาวขจรจิตร  แพงหน ู   กรรมการ 
 ๒.๓๑ นางสาวจันทร์ฉาย  อนิธิแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๓๒ นางศุภวารี     วงศ์ปทุม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๒.๓๓ นางสาวปิยะพร  แสนศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๒.๓๔ นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 หน้าที ่   
 วางแผนและดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย  จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย และเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและ ประเมินผลลัพธ์เพื่อให้การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง  ๆในมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปฏิบัติงานอื่น  ๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจํามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ ประกอบด้วย  

  ๓.๑  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓.๑.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาต ิ  ศรีวงษา   ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล   กรรมการ 
 ๓.๑.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมุพล  ทรงวิชา   กรรมการ 
 ๓.๑.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารยย์พุิน  สมคําพี่   กรรมการ 
 ๓.๑.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์ราดล  จิตจักร   กรรมการ 
 ๓.๑.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องัคณา  เทียนกลํ่า  กรรมการ 
 ๓.๑.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐติิรัตน ์  แว่นเรืองรอง  กรรมการ 
     

/๓.๑.๘  นายเรอืงฤทธิ.์.. 



       

 ๓.๑.๘   นายเรืองฤทธิ ์  หาญมนตร ี  กรรมการ 
 ๓.๑.๙    นางพรรณนภา  หาญมนตร ี  กรรมการ 

 ๓.๑.๑๐  ดร.สุนทรีย ์   สุรศร   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๑  นายธนกร   ราชพิลา   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๒  นายจกัรพรรดิ ์  ประชาชิต  กรรมการ 

 ๓.๑.๑๓  นางสาวสาริณ ี  บุตรดาวงษ ์  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๔  นางสาวสิรินทัศน ์  เลี่ยมแหลม  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๕  นางสาวฐิตินันท ์  บัวบาน   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๖  นายทรงทรัพย ์  อรุณกมล  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๗  นายณัฐพงษ ์   วงษ์มา   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๘  นางครองใจ   โสมรักษ ์  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๙  นางสาวกนกวรรณ  กลยน ี   กรรมการ 
 ๓.๑.๒๐  นางสาวประวีณา  แก้วเมืองกลาง  กรรมการ 
 ๓.๑.๒๑  นางทาริกา   โกฏสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑.๒๒  นางกริอัชฌา   แถมสมดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๑.๒๓  นางสาวมัลลิกาล์  สินธุระวิทย ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๑.๒๔  นางสาวกนกภรณ ์  จันตะแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๑.๒๕  นางสาวสกลสุภา  เจนศิรวิงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๑.๒๖  นางสาวกานดาภรณ ์  คันทักษ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๑.๒๗  นายอภิสิทธิ์   โสรินทร ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒.๑   นายรฐัพล   ฤทธธิรรม  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๒   ดร.ไพสิฐ   บริบูรณ ์   รองประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๓   นางสาวสุวิสา   ธรรมประทีป  กรรมการ 
 ๓.๒.๔   นายดนัย   ชาทิพฮด   กรรมการ 
 ๓.๒.๕   นายวีระศักดิ์   บํารุงตา   กรรมการ 
 ๓.๒.๖   นายสุวัฒชัย   พ่อเกต ุ   กรรมการ 
 ๓.๒.๗   นายพงษ์ศักดิ ์  ฐานสินพล  กรรมการ 
 ๓.๒.๘   นางสาวปฏิมาภรณ ์  กังวานศรีเพชร  กรรมการ 
 ๓.๒.๙   นางญาตาว ี   ไชยมาตย ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๐ นายเสริมวิช   บุตรโยธ ี   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๑ นางสาวปาจรีย ์  สุริยาชัยวัฒน ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๒ นายสมเสน่ห์   อุปพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒.๑๓ นางสาวกมลทิพย ์  นาโควงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๒.๑๔ นางสาวจุฬาลักษณ ์  สีโพธิ์ลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๒.๑๕ นางสาวเบญจวรรณ  จันปุ่ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๒.๑๖ นางสาวกฤษณา  สายมาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๓  คณะวทิยาการจัดการ 
 ๓.๓.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา  ประธานกรรมการ 
 ๓.๓.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนัทิยา ผิวงาม   กรรมการ 
 ๓.๓.๓   นางนนัทกาญจน ์  เกิดมาลัย  กรรมการ 
 ๓.๓.๔   นายธติิพงษ ์   สมจันทร ์  กรรมการ 

/๓.๓.๕ นายปรชัญา... 



       

 ๓.๓.๕  นายปรชัญา   สาระทรัพย ์  กรรมการ  
 ๓.๓.๖  นายประภัสศิลป์  นามเสนา  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๔  คณะครุศาสตร์ 
 ๓.๔.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
 ๓.๔.๒   นายบญุส่ง   วงค์คํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๓   นายภัทรดร    จั้นวันด ี   กรรมการ 
 ๓.๔.๔   นายสุดประไทย  บุพศิร ิ   กรรมการ 
 ๓.๔.๕   นายอภิวัฒน์   ปานทอง   กรรมการ 
 ๓.๔.๖   นายอริญชย ์   พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๓.๔.๗   นายสถิตย ์   ภาคมฤค   กรรมการ 
 ๓.๔.๘   นายชานนท ์  ไชยทองด ี  กรรมการ 
 ๓.๔.๙   นางสาววาทิน ี  อุดมกัน   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๐ นางผกาพรรณ  วะนานาม  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๑ นางสาวสุพัตรา  ปสังคะโท  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๒ นายนพรักษ ์   แกสมาน   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๓ นายวสันต์   ศรีหิรัญ   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๔ นายกฤษณะ   กีวิไลย   กรรมการ  
 ๓.๔.๑๕ นายบุญเกื้อ  ครุธคํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๖ นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๗ นายนัทพงษ ์  ยศไชยวิบูลย ์  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๘ นางสาวจีรวรรณ  วรกาล   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๙ นางสาวพรพิมล  ภูลายยาว  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๐ นางสาวพัชราภรณ ์  เขาเขจร   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๑ นายจนิดา  ลาโพธิ์   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๒ นายวรีวัฒน ์  คําแสนพันธ์  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๓ นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๔ นางสาวลดาวัลย ์  มะลิไทย   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๕ นางสาวรจนา   ผาลลาพัง  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๖ นางสาวอรพิน   บุตราช   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๗ นางสาวพรพิมล  ศิวินา   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๘ นายยทุธพงษ ์  โถตันคํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๙ นางสาวนวพร   วรรณทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔.๓๐ นางสาวทัศนีย ์  คําปาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๕  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ๓.๕.๑   ดร.สําเร็จ   คันธี   ประธานกรรมการ 
 ๓.๕.๒   ดร.ธงจุฑา   สุวรรณประเสรฐิ  กรรมการ       
 ๓.๕.๓   นางสาวสมจิตร  บุญเทียม   กรรมการ 
 ๓.๕.๔   นางสาววัลภา   พ่อชมพ ู   กรรมการ 
 ๓.๕.๕   นายอรรคเดช   ราชสินธุ ์  กรรมการ 

 ๓.๕.๖   นางสาวภัทรลภา  ฐานวิเศษ  กรรมการ   
 ๓.๕.๗   นางสาวจิราภรณ ์  สุมังคะ   กรรมการ   
 ๓.๕.๘   นางสุธริา   จันทร์ปุ่ม   กรรมการ  

/๓.๕.๙  นางสาวจิราภรณ.์.. 



       

 ๓.๕.๙   นางสาวจิราภรณ ์  จําปาจันทร ์  กรรมการ  
 ๓.๕.๑๐ นางสาวแพรตะวัน  จารุตัน   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๑ นางวลยัลักษณ ์  ภูทองกรม  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๒  นางสาวปิยวรรณ  โถปาสอน  กรรมการ  
 ๓.๕.๑๓  นางสาวอรอุมา  น้อยเหลือง  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๔  นางสาวลัดดาวรรณ  แสนสุข   กรรมการ  
 ๓.๕.๑๕  ดร.เพชรรัตน ์  ใจบุญ   กรรการ  
 ๓.๕.๑๖  นายสุรสิทธิ ์   อุ้ยปัดฌาวงศ ์  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๗  นางนพรัตน ์   สิทธิวงศ ์  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๘  นายอรุณ   วงศ์จิรฐัิต ิ  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๙  นางสุวภา   ยศตะโคตร  กรรมการ 
 ๓.๕.๒๐  นายแสนสุรีย์   เชื้อวังคํา   กรรมการ 
 ๓.๕.๒๑  นายไวรพจน ์  ศิริโสม   กรรมการ 
 ๓.๕.๒๒  นางสาวศิริพร  โพธิ์ศร ี   กรรมการ 
 ๓.๕.๒๓  นางสะใบทิพย ์  เลิศศรี   กรรมการ 
 ๓.๕.๒๔  นางสาวกนกวรรณ  วรดง   กรรมการ 
 ๓.๕.๒๕  นายเทพกร   ลีลาแต้ม   กรรมการ 
 ๓.๕.๒๖  นายหรรษกร   วรรธนะสาร  กรรมการ 
 ๓.๕.๒๗  นางสาวเพียงจรัส  รัตนทองสุข  กรรมการ 

 ๓.๕.๒๘  นางสาวนภาพร           บุญเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕.๒๙  นางสาวอรุณฉาย  อุนาศร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๕.๓๐  นางสาวนําพร  อินสิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๕.๓๑  นางแก้วกัลยา  โสตถิสวัสดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๕.๓๒  นางกฐิน   จันทรท์บิุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๕.๓๓  นางนนัทกา   ลุนราช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๕.๓๔  นายคมสันต์   ด่านลาพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๖  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๓.๖.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร ์มีเกาะ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๖.๒   นางกลัยา   กิตติเลิศไพศาล  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๖.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟุ้งศร ี ภักดีสุวรรณ  กรรมการ 
 ๓.๖.๔   นายสิทธิรกัษ ์   แจ่มใส   กรรมการ 
 ๓.๖.๕   นายสมภาร   ดอนจันดา  กรรมการ 
 ๓.๖.๖   นายวาสนา   เกษมสินธ ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๗   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต มิสดีย์   กรรมการ 
 ๓.๖.๘   นายปริญญา   รจนา   กรรมการ 
 ๓.๖.๙   นายดาํเกิง   จันทร์ส่อง  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๐ นางสาวศิริพร   ตั้งวิบูลย์พาณิชย์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๑ นางสาวธนวด ี  ละม่อม   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๒ นายรณยุทธ   นนท์พละ  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๓ ว่าที่ รอ้ยตรอีาจศึก  มามีกุล   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๔ นายสิทธิศักดิ ์  ผุยโสภา   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๕ นายภัทราพล   กองทรพัย ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๖ นางสาวลัคนา   อนงค์ไชย  กรรมการ 

/๓.๖.๑๗  นายทรงศักดิ.์.. 



       

 ๓.๖.๑๗   นายทรงศักดิ ์  อินทรสทิธิ ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๙   นายภาคิณ   ลอยเจรญิ  กรรมการ 
 ๓.๖.๒๐   นายรชต   บุณยะยุต  กรรมการ 
 ๓.๖.๒๑   นายไวรุจน ์   อิ่มโพ   กรรมการ 
 ๓.๖.๒๒   ดร.วจิิตรา   สุจริต   กรรมการ 
 ๓.๖.๒๓   นายกิตติวัฒน ์  จบีแก้ว   กรรมการ 
 ๓.๖.๒๔   นางกัญญาภัค  จอดนอก   กรรมการ 
 ๓.๖.๒๕   นางสาวลลินี  ทับทิมทอง  กรรมการ 
 ๓.๖.๒๖   นายเทิดศักดิ ์  คํามุงคุณ   กรรมการ 
 ๓.๖.๒๗   นายธฏษธรรมช ์  ลาโสภา   กรรมการ 
 ๓.๖.๒๘   นายชัยยศ   ลักษณะวิลัย  กรรมการ 
 ๓.๖.๒๙   นายจุลศักดิ ์  โยลัย   กรรมการ 
 ๓.๖.๓๐   นายศรลักษณ ์  พวงใบด ี  กรรมการ 
 ๓.๖.๓๑   นางสาวนุจิรา  โคตรหานาม  กรรมการ 
 ๓.๖.๓๒   นายวัชรกุล   ก้อนกั้น   กรรมการ 
 ๓.๖.๓๓   นายเธียรรัตน ์  ฦาชา   กรรมการ 
 ๓.๖.๓๔   นายอาณัฐพงษ ์  ภาระหัส   กรรมการ 
 ๓.๖.๓๕   นายสิทธินัน   บุญเลิศ   กรรมการ 
 ๓.๖.๓๖   นางอรัญญา   ม่อมพะเนาว ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๓๗   นายสาธิต   ศรีอาจ   กรรมการ 
 ๓.๖.๓๘   นางสาวสายฝนทอง  แจ่มใส   กรรมการ 
 ๓.๖.๓๙   นางสาวธัญญรตัน ์  ผาลี   กรรมการ 
 ๓.๖.๔๐   นายภาณุวัฒน์  วงศ์แสงน้อย  กรรมการ 
 ๓.๖.๔๑   นายพัชรินทร ์  คําศรีพล   กรรมการ 
 ๓.๖.๔๒   นางสาวศิริพร    คําอร่าม   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๗  โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓.๗.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย ์  ประธานกรรมการ 
 ๓.๗.๒   ดร.กิตติชัย   โสพันนา   กรรมการ 
 ๓.๗.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์  คําหาญ  กรรมการ 
 ๓.๗.๔   นายภคพล   คติวัฒน์   กรรมการ 
 ๓.๗.๕   ดร.สุรศักดิ ์   แสนทวีสุข  กรรมการ 
 ๓.๗.๖   นางญาตาว ี   ไชยมาตย ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๗   นางสาวลลินี   ทับทิมทอง  กรรมการ 
 ๓.๗.๘   นางสาวจิราวรรณ  สาริบุตร   กรรมการ 
 ๓.๗.๙   นางสาวงามวิไล  คนไว   กรรมการ 
 ๓.๗.๑๐ นางสาวภัสรินทร ์  โคตรพันธ ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๑ นายชูชาติ   คุ้มครอง   กรรมการ  
 ๓.๗.๑๒ นายอนุสิทธิ ์   นนตระอุดร  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๓ นายสาธิต   สีหาราช   กรรมการ 
 ๓.๗.๑๔ ดร.เพชรรัตน ์   ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๗.๑๕ นางวิชชุดา   ภาโสม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๗.๑๖ นางสาววรรณภา  เอกพันธ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

/หน้าที่... 



       

 หน้าที ่   

 กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา และคณะให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพของคณะ  วางแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ  กระตุ้นให้มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชาและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ  
เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก  จัดทําแนวประเมินสาขาวิชา  ส่งเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ จัดทํารายงานและ
ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพของคณะเสนอมหาวิทยาลัยทุกส้ินปีการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๔.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานัก / สถาบัน / กอง ประกอบดว้ย  
  ๔.๑  สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๔.๑.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล   ประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนัทิยา ผิวงาม   กรรมการ 
 ๔.๑.๓   นางอจัฉรา   ไชยชนะ   กรรมการ 
 ๔.๑.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์บญจวรรณ รอดแกว้   กรรมการ 
 ๔.๑.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี สมพงษ ์   กรรมการ 
 ๔.๑.๖   นายวฒุิพงษ ์   พันธุมนันท ์  กรรมการ 
 ๔.๑.๗   นายศักดิ์ชัย   ฟองออ่น   กรรมการ 
 ๔.๑.๘   นายภาณุมาศ   บุตรสีผา   กรรมการ 
 ๔.๑.๙   ดร.พจมาน   ชํานาญกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑.๑๐ นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๑.๑๑ นายศิริชัย   วงค์กวานกลม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๑.๑๒ นางสาวหฤทัย  พิกุลศร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๑.๑๓ นายยอดรกั   บัวพรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๔.๒ สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๒.๑   นายสุนทร   ไชยชนะ   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารยท์ศิากร ศิริพันธุ์เมือง  กรรมการ 
 ๔.๒.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี แสนชนม์   กรรมการ 
 ๔.๒.๔   นายสมบัติ   เทียบแสง  กรรมการ 
 ๔.๒.๕   นางสาวกรรณกิาร ์  กมลรัตน ์  กรรมการ 
 ๔.๒.๖   นายชยันันท ์   สมพงษ ์   กรรมการ 
 ๔.๒.๗   นางภญิญาภัชญ ์  อุ่มภูธร   กรรมการ 
 ๔.๒.๘   นางศศธร   มาศสถิตย ์  กรรมการ 
 ๔.๒.๙   นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย ์  กรรมการ 
 ๔.๒.๑๐ นายภานุวัฒน์   จันทร์โท   กรรมการ  
 ๔.๒.๑๑ นางสุพัตรา   หล้าชาญ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๒.๑๒ นางเจริญพร   บาทชาร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔.๓  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนรุัตน ์ สายทอง   ประธานกรรมการ 
 ๔.๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรลัิกษณ ์ ศรีพระจันทร ์  กรรมการ 
 ๔.๓.๓  นายอํานาจ   สุนาพรม   กรรมการ 
 ๔.๓.๔  นางสาวจินตนา  ลินโพธิ์ศาล  กรรมการ 
 ๔.๓.๕  นายอัศวิน   จันทร์ส่อง  กรรมการ 

/๔.๓.๖  นางสาวพรพิมล... 



       

 ๔.๓.๖   นางสาวพรพิมล  ศิริสานต์   กรรมการ 
 ๔.๓.๗   นางสาวสุภาวดี    ทํานุไกร   กรรมการ 
 ๔.๓.๘   นางสภุาวดี   สามาทอง  กรรมการ 
 ๔.๓.๙   นางทองลักษณ ์  คําทะเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๓.๑๐ นายเกรียงสทิธิ ์  ไชยเทศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔.๔  สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 ๔.๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน ์  กรรมการ 
 ๔.๔.๓  นางสาวดวงฤด ี  อิ่มบุญสุ   กรรมการ 
 ๔.๔.๔  นางวลยัลักษณ ์  ภูทองกลม  กรรมการ 
 ๔.๔.๕  นางสาวพัทธนันท ์  ชมภูนุช   กรรมการ 
 ๔.๔.๖  นายศกัดิ์ดา   แสนสุพรรณ  กรรมการ 
 ๔.๔.๗  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  กรรมการ 
 ๔.๔.๘  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ ์  กรรมการ 
 ๔.๔.๙  นางสาววิภาพร  กันธิยา   กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๔.๑๐นางสาวพิศมัย   ยศตะโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๔.๑๑นางสาวภัณฑิรา  สีนวลแล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔.๕  กองพฒันานกัศึกษา 
 ๔.๕.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี แสนชนม์   ประธานกรรมการ 
 ๔.๕.๒  นางสาวอ่อนศร ี  ฝ่ายเทศ   กรรมการ 
 ๔.๕.๓  นายวัชระ   น้อยนาง   กรรมการ 
 ๔.๕.๔  นายวุฒชิัย   ไชยพร   กรรมการ 
 ๔.๕.๕  นายนิรตุย ์   วิชาชาต ิ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๔.๖  กองนโยบายและแผน 
 ๔.๖.๑  นายเกษม   บุตรด ี   ประธานกรรมการ 
 ๔.๖.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ ์ ชาวชายโขง  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๖.๓  นางเกกิลา   แสงบัวท้าว  กรรมการ 
 ๔.๖.๔  นางสาวอัญชล ี  มุลเมืองแสน  กรรมการ 
 ๔.๖.๕  นางอมรรัตน ์   ตุ่นกลิ่น   กรรมการ 
 ๔.๖.๖  นางสาวประภาพร  คําโสมศรี  กรรมการ 
 ๔.๖.๗  นายภานุวัฒิ   ศักดิ์ดา   กรรมการ 
 ๔.๖.๘  นางสาวศิวารัตน ์  ตรีทศ   กรรมการ  
 ๔.๖.๙  นางสาวนพวัลย ์  ฝ่ายเทศ   กรรมการ 
 ๔.๖.๑๐นายปรชีา   ศรีวิไล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖.๑๑นางสาวอรอนงค ์  ชูเดชวัฒนา  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๗  กองกลาง 
 ๔.๗.๑   นายนกิร   สุขปรุง   ประธานกรรมการ 
 ๔.๗.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.อ.ครองชยั   พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๔.๗.๓   นางอดุมพร   บุตรสุวรรณ ์  กรรมการ 
 ๔.๗.๔   นางสาวอังคณา  ศิริกุล   กรรมการ 
 ๔.๗.๕   นางนิรมล   เนื่องสิทธะ  กรรมการ 

/๔.๗.๖   นางศศิกานต.์.. 



       

 ๔.๗.๖  นางศศิกานต ์   สังข์ทอง  กรรมการ 
 ๔.๗.๗  นายปีดา   โทนสิมมา กรรมการ 

 ๔.๗.๘  นางนงเยาว ์   จารณะ  กรรมการ 
 ๔.๗.๙  นางสาวพิชญาดา  ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗.๑๐นางสาวขจรจิตร  แพงหน ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

หน้าที ่   
  กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สํานัก / สถาบัน / กอง ให้สอดคล้องกับ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ  วางแผนการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง   เตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อ
รอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพของสํานัก / 
สถาบันเสนอมหาวิทยาลัยทุกส้ินปีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

   ส่ัง ณ วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

 

                        
                     (นายปญัญา  มหาชยั) 

                  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


