
       

  
 
 
 

 
 คําสัง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ที่ ๕๖๐ / ๒๕๕๖ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
........................................................................................ 

 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ กําหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
๒๕๕๓ ได้กําหนดกรอบการดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรีฐานการศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้ดําเนินการให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐาน ตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัยและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากต้น
สังกัดและหน่วยงานภายนอกจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดว้ย  
 ๑.๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒   รองอธิการบดีทกุสายงาน     กรรมการ 
 ๑.๓   ผู้ช่วยอธกิารบดทีุกสายงาน    กรรมการ 
 ๑.๔   คณบดีทกุคณะ      กรรมการ 
 ๑.๕   ผู้อํานวยการทุกสํานัก สถาบัน กอง    กรรมการ 
 ๑.๖   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษส์วัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาดําเนินงานเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพ

ภายใน  
 ๓. กํากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 ๔. สนับสนุนใหม้ีการพัฒนาคุณภาพ การตดิตามคุณภาพและการประเมินตนเองโดยถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารซ่ึงเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

๒.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบดว้ย  
 ๒.๑     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   วงษ์สวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ดร.นพรัตน์     สิทธิวงศ์   กรรมการ 
 ๒.๓ นายสมบัติ    บุญกอง   กรรมการ 
 ๒.๔     นางสาวลลินี    ทับทิมทอง  กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวศิริพร    คําอร่าม   กรรมการ 
 ๒.๖ นางนันทกาญจน์   เกิดมาลัย  กรรมการ 
 ๒.๗ นางศุลีพร    ศิริธรรม   กรรมการ 
 

/๒.๘  นางสุพัตรา... 



       

 ๒.๘ นางสุพัตรา    หล้าชาญ   กรรมการ 
 ๒.๙ นางกริอัชฌา     แถมสมดี   กรรมการ 
 ๒.๑๐  นายวีรศักดิ ์     บํารุงตา   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวกมลทพิย ์   นาโควงค์   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวนวพร   วรรณทอง  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวรจนา      ผาลลาพัง   กรรมการ 
 ๒.๑๔  ดร.เพชรรัตน์     ใจบุญ   กรรมการ 
 ๒.๑๕  นางสาววรรณภา   เอกพันธ ์  กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางปทุมทิพย ์    ม่านโคกสูง  กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวนิพาพร   สมศรีสุข   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายศักดิ์ชัย     ฟองออ่น   กรรมการ  
 ๒.๑๙ นางสาวหฤทัย     พิกุลศร ี   กรรมการ 
 ๒.๒๐ นางเจริญพร    บาทชาร ี  กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางจิราพร    เจริญธนรุง่  กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายนรากร    เจริญสุข   กรรมการ 
 ๒.๒๓   นางสาวชุติมา    ภูลวรรณ   กรรมการ 
 ๒.๒๔   นางวาสนา    จักรศร ี   กรรมการ 
 ๒.๒๕ นายนิรุตย ์    วิชาชาต ิ   กรรมการ 
 ๒.๒๖ นางสาวศุภกุลภรณ ์   วัชรกุล    กรรมการ 
 ๒.๒๗ นางสาวขจรจิตร   แพงหนู   กรรมการ   
 ๒.๒๘ นายปรีชา    ศรีวิไล   กรรมการ 
 ๒.๒๙ นางสาวอรอนงค์   ชูเดชวัฒนา  กรรมการ 
 ๒.๓๐  นางสาวจันทรฉ์าย   อินธิแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๓๑  นางศุภวาร ี    วงศ์ปทุม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๓๒  นางสาวปิยะพร   แสนศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๓๓  นางสาวศุภนาฏ   บุญชัยศร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ๑.  จัดทําแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและ

การประเมินตนเอง 
  ๒.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้กาํกับตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย  
  ๓.  ดําเนินการให้มีการจัดทําตวับ่งช้ีคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ ตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยให้ครบถว้นตาม

มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

  ๔. ดําเนนิการให้มีการจัดทําคู่มอืการประกนัคุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลัยและทกุหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

  ๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
อํานวยการ และรายงานผลกลับไปยังหนว่ยงานนั้นเพือ่การรบัรองและปรับปรงุแก้ไข 

  ๖. ดําเนนิการให้มีการเขยีนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเสนอต่อหนว่ยงานตน้สังกดัเป็นประจาํทกุ
ปี (ภายใน ๑๒๐ วันนบัจากวนัส้ินปีการศึกษา) 

  ๗. พัฒนาแนวทางและวิธกีารเขยีนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเองให้มปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลอย่างตอ่เน่ือง 

 
/๘. ดาํเนนิการให้มีการเผยแพร…่ 



       

  ๘. ดําเนนิการให้มีการเผยแพรร่ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหก้ับหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  ๙. กําหนดมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของมหาวทิยาลัยและหน่วยงาน
ระดบัคณะ/สํานกั/สถาบัน เพือ่ไปสู่การปฏิบัต ิ

๓.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ ประกอบดว้ย  
  ๓.๑  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓.๑.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา   ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒      ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฐิตริัตน์  แว่นเรืองรอง  กรรมการ 
 ๓.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคําพี่   กรรมการ 
 ๓.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.พส.ธราดล จิตจักร   กรรมการ 
 ๓.๑.๕   นายเรืองฤทธิ ์   หาญมนตร ี  กรรมการ 

 ๓.๑.๖   ดร.สุนทรีย ์   สุรศร   กรรมการ 
 ๓.๑.๗   ดร.ธนากร    ราชพิลา   กรรมการ 

 ๓.๑.๘   น.สพ.จกัพรรดิ ์   ประชาชิต  กรรมการ 
 ๓.๑.๙   นางทาริกา    โกฏสันเทียะ  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๐ นางสาวสิรินทัศน์   เล่ียมแหลม  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๑ นายทรงทรัพย ์   อรุณกมล  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๒ นางครองใจ   โสมรักษ ์  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๓ นายณัฐพงษ ์   วงษ์มา   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๔ นางสาวสาริณ ี   บุตรดาวงษ ์  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๕ นางสาวกนกวรรณ   กลยนี   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๖ นายเฉลิมโรจน ์   ชัยสิทธิพัฒนา  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๗ นายกัมปนาท   วงศ์เครือสอน  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๘ นายนะกะว ี   ด่านลาพล  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๙ นายนพรัตน์   พัชณีย ์   กรรมการ 
 ๓.๑.๒๐ นางสาวกิง่กาญจน์   ป้องทอง   กรรมการ 
 ๓.๑.๒๑ นางสาววรางรตัน์   เสนาสิงห ์  กรรมการ 
 ๓.๑.๒๒ นางสาวกานดาภร   คัณทักษ ์  กรรมการ 
 ๓.๑.๒๓ นางสาวชุติมา   สมใจ   กรรมการ 
 ๓.๑.๒๔ นายสัญญา    แถมสมดี   กรรมการ 
 ๓.๑.๒๕ นางสาวมัลลิกาล์   สินธุระวิทย ์  กรรมการ 
 ๓.๑.๒๖  นางสุพัตรา    หล้าชาญ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑.๒๗ นางกริอัชฌา   แถมสมดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓.๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒.๑      นายรัฐพล    ฤทธธิรรม  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๒ นายนพดล    ชาสงวน   กรรมการ 
 ๓.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี  แสนชนม์   กรรมการ 
 ๓.๒.๔ นางสาวปฏิมาภรณ์   กังวานศรีเพชร  กรรมการ 
 ๓.๒.๕ นายวิชาญ    ฤทธธิรรม  กรรมการ 
 ๓.๒.๖ นายสมเสน่ห์   อุปพงษ ์   กรรมการ 
 ๓.๒.๗ นายดนัย    ชาทิพฮด   กรรมการ 
 

/๓.๒.๘  นายอติชาต…ิ 



       

 ๓.๒.๘ นายอติชาต ิ   เต็งวัฒนโชต ิ  กรรมการ 
 ๓.๒.๙ นางสาวกฤษณา   สายมาลัย  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๐ นางสาวเบญจวรรณ   จันปุ่ม   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๑ นางสาววิไลวรรณ   อุดหนุน   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๒ นางสาวสายฝน   ปุณหาวงศ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๓    นางสาวอุทุมพร   หลอดโค   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๔ นางสาวนํ้าฝน   หาวัง   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๕ นางสาวจุฬาลักษณ ์   สีโพธิ์ลี   กรรมการ 
 ๓.๒.๑๖ นางสาวปาจรยี ์   สุริยะชัยวัฒน ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๗ นางวิชยา    ตรีศกประพฤทธิ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๘ นายวีรศักดิ ์    บํารุงตา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒.๑๙ นางสาวกมลทพิย ์   นาโควงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓.๓  คณะวทิยาการจัดการ 
 ๓.๓.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติต ิ  กิตติเลิศไพศาล  ประธานกรรมการ 
 ๓.๓.๒ นายวราธร    พรหมนิล   กรรมการ 
 ๓.๓.๓ นางสุพิชญา   นิลจินดา   กรรมการ 
 ๓.๓.๔ นางเมธาว ี    ยีมิน   กรรมการ 
 ๓.๓.๕ นางนันทกาญจน์   เกิดมาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓.๖ นางศุลีพร    ศิริธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓.๔  คณะครุศาสตร์ 
 ๓.๔.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาโร  เพ็งสวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
 ๓.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร   กรรมการ 
 ๓.๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนกิา ฉลากบาง  กรรมการ 

 ๓.๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ รอดแกว้   กรรมการ 
 ๓.๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง   กรรมการ 
 ๓.๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหม่ืน  กรรมการ 
 ๓.๔.๗ นายบุญส่ง    วงค์คํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๘ นายภัทรดร    จั้นวันด ี   กรรมการ 
 ๓.๔.๙ นายสุดประไทย   บุพศิร ิ   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๐ นายอภิวัฒน ์   ปานทอง   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๑ นายสถิตย ์     ภาคมฤค   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๒ นางสาวสุพัตรา   ปสังคะโท  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๓ นายนพรกัษ ์   แกสมาน   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๔ นายกฤษณะ   กีวิไลย   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๕ นายบุญเกือ้   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 นางสาวทัศนีย ์   คําปาน   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๑ นางสาวอรพิน   บุตรราช   กรรมการ 
 

/๓.๔.๒๒ นางสาวปิยะนุช... 



       

 ๓.๔.๒๒ นางสาวปิยะนุช   ครุฑบิน   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๓ นางสาวนวพร   วรรณทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔.๒๔ นางสาวรจนา    ผาลลาพัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓.๕  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ๓.๕.๑      ดร.มาลี    ศรีพรหม   ประธานกรรมการ 
 ๓.๕.๒ นายพงษ์พัน   มุขวะช ิ   กรรมการ 
 ๓.๕.๓ นางสาวสุวิวรรธน์   วิชกูล   กรรมการ 
 ๓.๕.๔ นางสาววัลภา   พ่อชมพู    กรรมการ 
 ๓.๕.๕ นางสุธีรา    จันทร์ปุ่ม   กรรมการ 
 ๓.๕.๖ นางสาวปิยวรรณ   โถปาสอน  กรรมการ 
 ๓.๕.๗ นางสาวอรอุมา   น้อยเหลือง  กรรมการ 
 ๓.๕.๘ นางสาวอรณุฉาย   อุนาศร ี   กรรมการ 

 ๓.๕.๙ นายอรรคเดช   ราชสินธุ ์  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๐ ดร.เพชรรัตน์   ใจบุญ    กรรมการ 

 ๓.๕.๑๑ นายอรุณ    วงศ์จิรฐั ิ   กรรมการ   
 ๓.๕.๑๒ นางสุวภา    ยศตะโคตร  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๓ นางสาวณัฐพร   ภูมิภักดิ์   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๔ นางสาวนําพร   อินสิน   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๕ นางสาวสุวัสสา   ปั้นเหน่ง   กรรมการ   
 ๓.๕.๑๖ นางสาวลัดดาวรรณ   แสนสุข   กรรมการ  

 ๓.๕.๑๗ นางสาวศิริพร   โพธิ์ศร ี   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๘ นางสาวนภาพร            บุญเรือง   กรรมการ 

 ๓.๕.๑๙ ดร.นพรัตน์    สิทธิวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕.๒๐ นายสมบัติ    บุญกอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓.๖  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๓.๖.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร ์ มีเกาะ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต  มิสดีย์   กรรมการ 
 ๓.๖.๓ นายสิทธิรกัษ ์   แจ่มใส   กรรมการ 
 ๓.๖.๔ นายวาสนา    เกษมสินธิ ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๕ ดร.วิจิตรา    สุจริต   กรรมการ 
 ๓.๖.๖ นายปริญญา   รจนา   กรรมการ 
 ๓.๖.๗ นายดําเกงิ    จันทร์ส่อง  กรรมการ   
 ๓.๖.๘ นายรณยทุธ   นนท์พละ  กรรมการ 
 ๓.๖.๙ ว่าที่ ร.ต.อาจศึก   มามีกุล   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๐ นายภัทรพล   กองทรพัย ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๑ นางสาวลัคนา   อนงค์ไชย  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๒ นายทรงศักดิ ์   อินทรสิทธิ ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๓ นางอรญัญา   ม่อมพะเนาว ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๑๔ นายสาธิต    ศรีอาจ   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๕ นางสาวสายฝนทอง   แจ่มใส   กรรมการ 
 ๓.๖.๑๖ นางสาวลลินี   ทับทิมทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖.๑๗ นางสาวศิริพร     คําอร่าม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/๓.๗ บัณฑิตวทิยาลยั... 



       

  ๓.๗  บัณฑิตวิทยาลยั 
 ๓.๗.๑      ดร.กิตติชยั    โสพันนา    ประธานกรรมการ 
 ๓.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์ คําหาญ   กรรมการ 
 ๓.๗.๓ นายภคพล    คติวัฒน์   กรรมการ 
 ๓.๗.๔ ดร.สุรศักดิ ์   แสนทวีสุข  กรรมการ 
 ๓.๗.๕ นางสาวลลินี   ทับทิมทอง  กรรมการ 
 ๓.๗.๖ นางสาวจิราวรรณ   สาริบุตร   กรรมการ 
 ๓.๗.๗ นางสาวงามวิไล   คนไว   กรรมการ 
 ๓.๗.๘ นางสาวภัสรินทร ์   โคตรพันธ ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๙ นายชูชาต ิ    คุ้มครอง   กรรมการ  
 ๓.๗.๑๐ นายอนุสิทธิ ์   นนตระอุดร  กรรมการ 
 ๓.๗.๑๑ นายสาธิต    สีหาราช   กรรมการ 
 ๓.๗.๑๒ ดร.เพชรรัตน์   ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๗.๑๓ นางสาววรรณภา   เอกพันธ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ 
 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      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร  ประธานกรรมการ 
 ๔.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยิา  ผิวงาม   กรรมการ 
 ๔.๑.๓ ดร.พจมาน    ชํานาญกิจ  กรรมการ 
 ๔.๑.๔ นางอัจฉรา    ไชยชนะ   กรรมการ 
 ๔.๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ รอดแกว้   กรรมการ 
 ๔.๑.๖ นายวุฒิพงษ ์   พันธุมนันท ์  กรรมการ 
 ๔.๑.๗ ดร.พุฒฑจักร   สิทธ ิ   กรรมการ 
 ๔.๑.๘ นางสาวกมลชนก   อินทรพรหมมา  กรรมการ 
 ๔.๑.๙ นายศิริชัย    วงค์กวานกลม  กรรมการ 
 ๔.๑.๑๐ สิบเอกยอดรกั   บัวพรม   กรรมการ 
 ๔.๑.๑๑ นายศักดิ์ชัย   ฟองออ่น   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑.๑๒ นางสาวหฤทัย   พิกุลศร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๒  สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๒.๑      ดร.อุบลศิลป์   โพธิ์พรม   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๒ นายณปพน    บาทชาร ี  กรรมการ 
 ๔.๒.๓ นายสุรสิทธิ ์   อุ้ยปัดฌาวงศ์  กรรมการ 
 ๔.๒.๔ นางภิญญาพัชญ์   อุ่มภูธร   กรรมการ 
 

/๔.๒.๕  นางศศธร… 



       

 
 ๔.๒.๕ นางศศธร     มาศสถิตย ์  กรรมการ 
 ๔.๒.๖ นางสาวธมนวรรณ   ชินเนหันหา  กรรมการ 
 ๔.๒.๗ นางเจริญพร   บาทชาร ี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๒.๘ นางจิราพร    เจริญธนรุง่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๓  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๓.๑      ดร.สพสันต ์   เพชรคํา   ประธานกรรมการ 
 ๔.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิิตรา วงศ์อนุสิทธิ ์  กรรมการ 
 ๔.๓.๓ ดร.ปรูิดา    กล้าประเสริฐ  กรรมการ 
 ๔.๓.๔ นางญาตาว ี   ไชยมาตย ์  กรรมการ 
 ๔.๓.๕ นางสาวจินตนา   ลินโพธิ์ศาล  กรรมการ 
 ๔.๓.๖ นายอัศวิน    จันทร์ส่อง  กรรมการ 
 ๔.๓.๗ นายชยัมงคล   โชติวัฒนตระกลู  กรรมการ 
 ๔.๓.๘ นางสุภาวด ี   สามาทอง  กรรมการ 
 ๔.๓.๙ นายภูวดล    ศรีธเรศ   กรรมการ 
 ๔.๓.๑๐ นางอรทัย    ไชยหงส์   กรรมการ 
 ๔.๓.๑๑ นายวาทิน    ไชยเทศ   กรรมการ 
 ๔.๓.๑๒ นายเกรียงสิทธิ ์   ไชยเทศ   กรรมการ 
 ๔.๓.๑๓ นายนรากร    เจริญสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๓.๑๔ นางสาวชุติมา   ภูลวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๔  สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 ๔.๔.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ ์  ยีมิน   ประธานกรรมการ 
 ๔.๔.๒ ดร.ภัทรลภา   ฐานวิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔.๓ นายศักดิ์ดา   แสนสุพรรณ  กรรมการ 
 ๔.๔.๔ นางสาวสุภาวด ี   สุวรรณเทน  กรรมการ 
 ๔.๔.๕ นางสาววิภาวรรณ   ใหญ่สมบูรณ ์  กรรมการ 
 ๔.๔.๖ นางสาววิภาพร   กันธิยา    กรรมการ 
 ๔.๔.๗ นางสาวพิศมัย   ยศตะโคตร  กรรมการ 
 ๔.๔.๘ นางสาวภัณฑิรา   สีนวลแล   กรรมการ 
 ๔.๔.๙ นางปทุมทิพย ์   ม่านโคกสูง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๔.๑๐ นางสาวนิพาพร   สมศรีสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๕  กองพฒันานักศึกษา 
 ๔.๕.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีาธาร  ศรีมหา   ประธานกรรมการ 
 ๔.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิ่งสกุล  โฮมวงศ์   กรรมการ 
 ๔.๕.๓ นางสาวชนิดา   ทันอินทรอาจ  กรรมการ 
 ๔.๕.๔ นายวุฒิชัย    ชัยพร   กรรมการ 
 ๔.๕.๕ นางสาวอ่อนศร ี   ฝ่ายเทศ   กรรมการ 
 ๔.๕.๖ นางวาสนา    จักรศร ี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๕.๗ นายนิรุตย ์    วิชาชาต ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

/๔.๖  กองนโยบายและแผน… 



       

  ๔.๖  กองนโยบายและแผน 
 ๔.๖.๑      นายเกษม    บุตรด ี   ประธานกรรมการ 
 ๔.๖.๒ นางเกกิลา    แสงบัวท้าว  กรรมการ 
 ๔.๖.๓ นางสาวอัญชลี   มุลเมืองแสน  กรรมการ 
 ๔.๖.๔ นางอมรรัตน์   ตุ่นกล่ิน   กรรมการ 
 ๔.๖.๕ นางสาวศิวารัตน์   ตรีทศ   กรรมการ 
 ๔.๖.๖ นางสาวประภาพร   คําโสมศรี  กรรมการ 

 ๔.๖.๗ นายภานุวัฒิ   ศักดิ์ดา   กรรมการ 
 ๔.๖.๘ นางสาวชัญญานุชพสิษฐ ์  ประชาริโก  กรรมการ  
 ๔.๖.๙ นางสาวนพวัลย ์   ฝ่ายเทศ   กรรมการ 
 ๔.๖.๘ นายปรีชา    ศรีวิไล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖.๙ นางสาวอรอนงค์   ชูเดชวัฒนา  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๗  กองกลาง 
 ๔.๗.๑      นางสาวพิชญาดา   ธานี   ประธานกรรมการ 
 ๔.๗.๒ นางนงเยาว ์   จารณะ   กรรมการ 
 ๔.๗.๓ นางนิรมล    เนื่องสิทธะ  กรรมการ 
 ๔.๗.๔ นางอุดมพร    บุตรสุวรรณ์  กรรมการ 
 ๔.๗.๕ นางสาวอังคณา   ศิริกุล   กรรมการ 
 ๔.๗.๖ นายจารุวทิย ์   ลังภูลี   กรรมการ 
 ๔.๗.๗ นายปรีดา    โทนสิมมา  กรรมการ 
 ๔.๗.๘ นางสาวสุทราภรณ ์   ตาลกุล   กรรมการ 
 ๔.๗.๙ นายสงวน    พรหมพิภักดิ ์   กรรมการ 

 ๔.๗.๑๐ นายวรัญญู    นามเพ็ง    กรรมการ 
 ๔.๗.๑๑ นางสาวศุภกุลภรณ ์   วัชรกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗.๑๒ นางสาวขจรจิตร   แพงหนู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่   
  กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สํานัก / สถาบัน / กอง ให้สอดคล้องกับ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ วางแผนการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  เตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอ
รับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพของสํานัก / 
สถาบันเสนอมหาวิทยาลัยทุกส้ินปีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ทั้งนี้  ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                            
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนินทร์ วะสีนนท)์ 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 
 


