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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา ๒๕๕๗ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห/องประชุมสรัสจันทร ช้ัน ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
------------------------------------------------------------ 

ผู/มาประชุม    ตําแหน8ง 
๑. รศ.ดร.ชนินทร� วะสีนนท�       อธิการบดี 
๒. ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร     รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ 
๓. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ�สวัสด์ิ      รองอธิการบดีฝ�ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๔. ผศ.สมบูรณ�  ชาวชายโขง    ผู/ช0วยอธิการบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา 
๕. นายบุญส0ง  วงศ�คํา         รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะครุศาสตร� 
๖. นางสาวนวพร  วรรณทอง      รองคณบดีฝ�ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร� 
๗. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง       นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร� 
๘. นายวีรศักด์ิ  บํารุงตา         รองคณบดีฝ�ายวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
๙. นายสมเสน0ห�  อุปพงษ�         หัวหน/าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร�ฯ 
๑๐. รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน          รองคณบดีฝ�ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
๑๑. ดร.นพรัตน�  สิทธิวงศ�         รองคณบดีฝ�ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
๑๒. นางสาวนภาพร บุญเรือง         เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
๑๓. นายศักดาเดช กุลากุล          รองคณบดีฝ�ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ�     นักวิชาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. นางสาวศิริพร คําอร0าม         นักวิชาการศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๖. ผศ.ฐิติรัตน�  แว0นเรืองรอง    รองคณบดีฝ�ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๗. ผศ.เรืองฤทธิ์         หาญมนตรี       รองคณบดีฝ�ายวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๘. นางกิรอัชฌา แถมสมดี        เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๙. ดร.เพชรรัตน� ใจบุญ          หัวหน/างานประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. ดร.อุบลศิลปG โพธิ์พรม         ผู/อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๑. นางภิญญาพัชญ� อุ0มภูธร            บรรณารักษ� สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๒. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา   สํานักวิชาการศึกษา สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๓. นายนรากร  เจริญสุข           เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๔. นายเกษม  บุตรดี             ผู/อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๕. นายนิรุตย�  วิชาชาติ          นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
๒๖. นางสาวพิชญาดา ธานี               หัวหน/างานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
๒๗. นางสาวสุภาพร ศิริขันธ�            เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
๒๘. นางสาวนิพาพร สมศรีสุข          นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๙. นางสาวจันทร�ฉาย อินธิแสน          พนักงานธุรการ ส ๔ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๓๐. นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรี          นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๓๑. นายเกรียงไกร ซองทอง           นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                                                                                         / ผู/ไม0ได/มาประชุม ... 
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ผู/ไม8ได/มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑.นายสิทธิรักษ�  แจ0มใส  รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒.ผศ.ภวัต  มิสดีย�  รองคณบดีฝ�ายบริหารและแผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓.ผศ.นันทิยา  ผิวงาม  ผู/อํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๔.ดร.สพสันต�  เพชรคํา  ผู/อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕.นางญาตาวี  ไชยมาตย� รองผู/อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.ผศ.เพ่ิมศักด์ิ  ยีมิน  ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.ผศ.ดร.กิตติชัย  โสพันนา  ผู/อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
๘.นางสาวอ0อนศรี ฝ�ายเทศ  นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
๙.นางสาววรรณภา เอกพันธ�  เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย 
๑๐.นางสาวกมลทิพย� นาโควงษ� เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
๑๑.นางนันทกาญจน� เกิดมาลัย รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
๑๒.นางอัฐฐาพร  วิเศษ  นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ผู/เข/าร8วมประชุม 
๑.ดร.วิจิตรา  สุจริต  อาจารย�ประจําสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
๒.นายสุรสิทธิ ์  อุ/ยปMดฌาวงศ� รองผู/อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.นางเจริญพร  บาทชารี        เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไปสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 
 ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ�สวัสด์ิ  รองอธิการบดีฝ�ายวิจัยและประกันคุณภาพ เปNนประธานกล0าวเปOดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ท่ี ๘๙๕ / ๒๕๕๗ 
        เรื่อง แต0งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                           ประจําปQการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปQการศึกษา ๒๕๕๖ 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) 
  ๑.๓ แผนพัฒนาคุณภาพ (Imprpvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพ 
                           การศึกษาภายใน วงรอบปQการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  ๑.๔ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปQการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๑.๕ หนังสือเลขท่ี ศธ ๐๕๑๓.๔๐๑๐๑/ว ๒๐๗๓ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
        เรื่อง ขอเชิญส0งผลงานเข/าร0วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ด/านการประกันคุณภาพ  
                           การศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
  ๑.๖ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ� 
                           และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๗ คู0มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปQการศึกษา ๒๕๕๗    
                                                                                                         / ผศ.ดร.กาญจนา …                                
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  ผศ.ดร.กาญจนา   วงษ�สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ�ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได/แจ/งให/ท่ีประชุม
ทราบจํานวน ๗ เรื่อง ตามลําดับ โดยขอให/ท่ีประชุมให/ความสําคัญเรื่องท่ี ๑.๖ ประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ�และแนวปฏิบั ติเ ก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๑.๗ คู0มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปQการศึกษา 
๒๕๕๗ เพ่ือให/ผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง ๓ ระดับ ได/แก0 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ไม8มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามผล 
   ไม8มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 
  เรื่องท่ี ๔.๑ ร8างผู/รับผิดชอบองค?ประกอบและตัวบ8งช้ีการประกันคุณภาพภายใน ประจําป�
การศึกษา ๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัย 
  ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ�สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ�ายวิจัยและประกันคุณภาพได/เสนอให/ท่ีประชุม
พิจารณาผู/รับผิดชอบองค�ประกอบและตัวบ0งชี้การประกันคุณภาพภายใน ประจําปQการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ
มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘) 
 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  เรื่องท่ี ๕.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานตามหลักเกณฑ? และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
  รศ.ดร.ชนินทร�  วะสีนนท� อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได/เสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 
เรื่อง หลักเกณฑ� และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือให/การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปQการศึกษา ๒๕๕๗ เปNนไปอย0างมี
ประสิทธิภาพให/หน0วยงานระดับคณะ พิจารณาเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปQการศึกษา 
๒๕๕๗ กับประธานหลักสูตร ตลอดจนผู/เก่ียวข/องในการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ ของหน0วยงานท0าน โดย
กําหนดให/ดําเนินงานให/เสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ แล/วแจ/งประสานกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานตามหลักเกณฑ� และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ หน0วยงานล0ะ ๑ วัน โดยกําหนดให/
ดําเนินงานให/เสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 

ปCดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 

               นายเกรียงไกร   ซองทอง                          นางสาวจันทร�ฉาย   อินธิแสน 
                               ผู/จดบันทึกรายงานการประชุม                        ผู/ตรวจรายงานการประชุม 
 
                   
                 ผู/ช0วยศาสตราจารย� ดร.กาญจนา  วงษ�สวัสด์ิ 
            ผู/ตรวจรายงานการประชุม 


