
 

 

 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่  ๑๒๐๒  / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชีเ้พือ่รับการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 
 

          

 เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงแต่งต้ังผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ีและ ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ  ดังน้ี 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ประธานกรรมการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กองนโยบายและแผน   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม   
อัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิด 
อัตลักษณ์ (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑) 

 
 

ผลผลิต 

 
 
 
ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                  
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายกิตติกร  รักษาพล  คณะครุศาสตร์ 
  นายนพดล  ชาสงวน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นางเมธาวี  ยีมิน  คณะวิทยาการจัดการ 
  ดร. มาลี  ศรีพรหม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผศ.ยุพิน  สมคําพ่ี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นายชัยยศ  ลักษณะวิลัย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กองนโยบายและแผน   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม  
อัตลักษณ์ (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๒) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

 



- ๒ - 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗) 
 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                  
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายอภิวัฒน์  ปานทอง  คณะครุศาสตร์ 
  นายนพดล  ชาสงวน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นางเมธาวี  ยีมิน  คณะวิทยาการจัดการ 
  ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผศ.ยุพิน  สมคําพ่ี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กองนโยบายและแผน   

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 
 
 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา  สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
  นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  นางสาวบุญยรัตน์  พลวงศ์ษา  สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ปัจจัยนําเข้า ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวประภัสสร  พองผาลา  งานบริหารบุคคลและนิติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ปัจจัยนําเข้า ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวประภัสสร  พองผาลา  งานบริหารบุคคลและนิติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา  สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
  นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  นางสาวบุญยรัตน์  พลวงศ์ษา  สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กองนโยบายและแผน     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
 
 
 

ปัจจัยนําเข้า ประธานกรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 
  รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นางพรพิมล  ภาคมฤค  คณะครุศาสตร์  
  นางสาวอุทุมพร  หลอดโค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นางสาวมนัสชนก  วภักด์ิเพชร  คณะวิทยาการจัดการ 
  นายสมบัติ  บุญกอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายเรืองฤทธ์ิ  หาญมนตรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นางสาวธัญญรัตน์  ผาลี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางภิญญาพัชญ์  อุ่มภูธร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
  สารสนเทศ 
  นางศศธร  มาศสถิต  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา  สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
  นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  นางสาวบุญยรัตน์  พลวงศ์ษา  สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  กองพัฒนานักศึกษา 
  นายนิรุตย์  วิชาชาติ  กองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา  สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
  นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘  ระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศึกษา 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  กองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวบุษกร  ถานทองดี  กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๙  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๐  คณุภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โทและเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๒) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการ  
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๑  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๓) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
  นายบุญเก้ือ  ครุธคํา  คณะครุศาสตร์ 
  นางสาวอุทุมพร  หลอดโค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นางสุพิชญา  นิลจินดา  คณะวิทยาการจัดการ 
  ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กรรมการและเลขานุการ 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ  บัณฑิตวิทยาลัย 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๔) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
  นายบุญเก้ือ  ครุธคํา  คณะครุศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ  บัณฑิตวิทยาลัย 
  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๓ การพัฒนาคณาจารย์  
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวประภัสสร  พองผาลา  งานบริหารบุคคลและนิติการ 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  กองพัฒนานักศึกษา   
  นางสาวบุษกร  ถานทองดี  กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     
  ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายนิรุตย์  วิชาชาติ  กองพัฒนานักศึกษา   
  นายวุฒิชัย  ไชยพร  กองพัฒนานักศึกษา 
  ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ  บัณฑิตวิทยาลัย 



- ๕ - 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์  บัณฑิตวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

ปัจจัยนําเข้า ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นางสาวประภัสสร  พองผาลา  งานบริหารบุคคลและนิติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๕) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง  คณะครุศาสตร์ 
  นายวีรศักด์ิ  บํารุงตา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นางสาวจุฑารัตน์  โทษาธรรม  คณะวิทยาการจัดการ 
  ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายเรืองฤทธ์ิ  หาญมนตรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  นางสาวประภัสสร  พองผาลา  งานบริหารบุคคลและนิติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๖) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวนวพร  วรรณทอง  คณะครุศาสตร์ 
  นายวีรศักด์ิ  บํารุงตา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นางสาวจุฑารัตน์  โทษาธรรม  คณะวิทยาการจัดการ 
  ผศ.ดร.ทศวรรษ     สีตะวัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายเรืองฤทธ์ิ  หาญมนตรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



- ๖ - 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

  นายภาณุวัฒน์  วงศ์แสงน้อย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นางสาววิภาวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  นางสาวประภัสสร  พองผาลา  งานบริหารบุคคลและนิติการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๗) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวรจนา  ผาลาพัง  คณะครุศาสตร์ 
  นายวีรศักด์ิ  บํารุงตา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายศักดาเดช  กุลากุล  คณะวิทยาการจัดการ 
  ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายเรืองฤทธ์ิ  หาญมนตรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นางสาวศิริพร คําอร่าม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
  นายศิริชัย  วงศ์กวานกลม  สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
  นางสาวอมรรัตน์  นามเสนา  งานบริหารบุคคลและนิติการ 
  นางสาวประภัสสร  พองผาลา  งานบริหารบุคคลและนิติการ    

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  คณบดีทุกคณะ 
  นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย  คณะครุศาสตร์ 
  นางวิชยา  ตรีศกประพฤทธ์ิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายศักดาเดช  กุลากุล   คณะวิทยาการจัดการ 
  ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ดร. นพรัตน์  สิทธิวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นางสาวนุจิรา  โคตรหานาม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นางสาวนิพาพร  สมศรีสุข  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายสุริยะ  ประทุมรัตน์  คณะครุศาสตร์ 
  นางวิชยา  ตรีศกประพฤทธ์ิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายวราธร  พรหมนิล  คณะวิทยาการจัดการ 



- ๗ - 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

  ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นางสาวลัคนา  อนงค์ไชย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ / หรือการ
วิจัย (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๘) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวรจนา  ผาลาพัง  คณะครุศาสตร์ 
  นางวิชยา  ตรีศกประพฤทธ์ิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายวราธร  พรหมนิล  คณะวิทยาการจัดการ 
  ดร.อุปถัมภ์   โพธิกนิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ดร.นพรัตน์   สิทธิวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นางสาวศิริพร  คําอร่าม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นางสาวภัณฑิรา  สีนวลแล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๙) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  คณบดีทุกคณะ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายธนา  เตมีรักษ์  คณะครุศาสตร์ 
  นางวิชยา  ตรีศกประพฤทธ์ิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายวราธร  พรหมนิล  คณะวิทยาการจัดการ 
  ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  นายพิชัย  ศรีมันตะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นายศักด์ิดา  แสนสุพรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๑ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑  ภายใน
สถาบัน ประเด็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๑)   
 
 
 
 
 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวนําพร  อินสิน  กองพัฒนานักศึกษา   
  นายวุฒิชัย  ไชยพร  กองพัฒนานักศึกษา 
  นายวัชระ  น้อยนาง  กองพัฒนานักศึกษา 



- ๘ - 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๒ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอก
สถาบัน ประเด็นหอพักแสนสุข 
(สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๒)  

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวจารุวรรณ  พรมพิลา  กองพัฒนานักศึกษา 
 นายนิรุตย์  วิชาชาติ  กองพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๖ การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  ผู้อํานวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
กรรมการ 
  รองผู้อํานวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายนรากร  เจริญสุข  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นายอัศวิน  จันทร์ส่อง  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นายเกรียงสิทธิ์  ไชยเทศ  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นางสาวชุติมา  ภูลวรรณ  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐) 

ผลผลิต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑) 

ผลผลิต 

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กองนโยบายและแผน  
  นางสาวสุภาพร  แสนแพง  กองกลาง  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กองนโยบายและแผน  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 
  รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางเจริญพร  บาทชาลี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  นางจิราพร  เจริญธนรุ่ง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 



- ๙ - 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒) 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานุการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓) 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานุการ 
  เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ ๘ การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้างานคลัง 
  นางอมรรัตน์  ตุ่นกล่ิน  กองนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการและเลขานุการ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕) 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการและเลขานุการ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๑๐ องคป์ระกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา ๓ ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓ ดี (3D) 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายวุฒิชัย  ไชยพร  กองพัฒนานักศึกษา   
  นายวัชระ  น้อยนาง  กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย ๓ ดี (3D)  มีความรู้ เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง ๓ ด้าน 

ผลผลิต ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 
  นายวุฒิชัย  ไชยพร  กองพัฒนานักศึกษา   
  นายวัชระ  น้อยนาง  กองพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๑๑ การดําเนินงานเพ่ือบรรลุถึงอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ การดําเนินกิจกรรม / 
โครงการเพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะบัณฑิตให้
เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ  

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 



- ๑๐ - 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  กองพัฒนานักศึกษา  
  นายนิรุตย์  วิชาชาติ  กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ การดําเนินกิจกรรม / 
โครงการเพ่ือให้บรรลุผลถึงการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส                 
 

กระบวนการ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
กรรมการ 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
กรรมการและเลขานุการ 
  นางวันเพ็ญ ศรีมะโรง สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  กองพัฒนานักศึกษา  
  นายนิรุตย์  วิชาชาติ  กองพัฒนานักศึกษา 
  นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา  กองนโยบายและแผน   

   หน้าที่   

๑. ประธานกรรมการ  มีหน้าที่กํากับ  ควบคุม  ดูแล  ตัวบ่งช้ี  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. กรรมการ  มีหน้าที่   ประสานงานและให้ข้อมูล  ในการพัฒนาตัวบ่งช้ี  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. กรรมการและเลขานุการ  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล  ประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ี  และให้ 

ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

   ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่   ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

              สั่ง ณ วันที ่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖               

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                             

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท)์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ศุภวารี / ผู้ร่าง 
ศุภวารี / ผู้พิมพ์ 

จันทร์ฉาย / ผู้ตรวจ 


