
       

 
 
 
 

 

 คําสัง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ ๒๖๔ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

........................................................................................ 
 

  เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 

ชุดที่ สาขาวิชาประเมิน คณะกรรมการ วันที่เข้ารับ 
การตรวจ 

๑ ฟิสิกส์ 
เคมี 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ชนินทร์ 
นายพงษ์ศักด์ิ 
นายเกรียงสิทธ์ิ 
น.ส.วิชญานกานต์ 
น.ส.อรอนงค์ 

วะสีนนท์ 
ฐานสินพล 
ไชยเทศ 
ขอนยาง 
ชูเดชวัฒนา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๒ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณิตศาสตร์และสถิติ 

ผศ.ดร.วาโร 
นางทาริกา 
น.ส.รจนา 
น.ส.นวพร 
น.ส.ขจรจิตร 

เพ็งสวัสด์ิ 
โกฏสันเทียะ 
ผาลลาพัง 
วรรณทอง 
แพงหนู 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๓ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โยธาและสถาปัตยกรรม 
การผลิตและอุตสาหกรรม 

นางปทุมทิพย์ 
นายสุดประไทย 
น.ส.ประภาพร 
นายปรีชา 
น.ส.ทัศนีย์ 

ม่านโคกสูง 
บุพศิริ 
คําโสมศรี 
ศรีวิไล 
คําปาน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๔ การบริหารการศึกษา 
วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 

ผศ.ฐิติรัตน์ 
นางนงเยาว์  
น.ส.กมลทิพย์ 
น.ส.จินตนา 
น.ส.วิภาพร   

แว่นเรืองรอง 
จารณะ 
นาโควงศ์ 
ลินโพธิ์ศาล 
กันธิยา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๕ การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ 
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 
 

ผศ.เพิ่มศักด์ิ 
ดร.สุนทรีย์ 
นายดนัย 
น.ส.จิราภรณ์ 
นางศุภวารี 

ยีมิน 
สุรศร 
ชาทิพฮด 
สุมังคะ 
วงศ์ปทุม 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 



       

 
ชุดที่ สาขาวิชาประเมิน คณะกรรมการ วันที่เข้ารับ 

การตรวจ 

๖ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ 
นางนันทกาญจน์ 
นายชัยณรงค์ 
นายสามารถ 
นายวัชระ 

เกิดมาลัย 
พูลเกษม 
อัยกร 
อักขระ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๗ เศรษฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ผศ.ดร.กาญจนา 
นายภัทราพล 
น.ส.ปิยะพร 
น.ส.นภาพร 

วงษ์สวัสด์ิ 
กองทรัพย์ 
แสนศรี 
บุญเรือง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๘ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป 

การเงินการธนาคาร 

นางกัลยา 
น.ส.ลลินี 
นางกิรอัชฌา 
นายศิริชัย 
น.ส.ศิริพร 

กิตติเลิศไพศาล 
ทับทิมทอง 
แถมสมดี 
วงษ์กวานกลม 
คําอร่าม 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๙ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
การตลาด 
การบัญชี 
 

นายเกษม 
นางพรรณนภา 
นางวิชชุดา 
นายภานุวัฒิ 
น.ส.ฐิตินันท์ 

บุตรดี 
หาญมนตรี 
ภาโสม 
ศักด์ิดา 
บัวบาน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๑๐ ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทย 
สารสนเทศศาสตร์ 

ผศ.ยุพิน 
ดร.ธงจุฑา 
น.ส.อรุณฉาย 
นายภัทรดร 
น.ส.สมจิตร 

สมคําพี่ 
สุวรรณประเสริฐ 
อุนาศรี 
จั้นวันดี 
บุญเทียม 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๑๑ ศิลปกรรม 
ดนตรี 
 

นายภคพล 
น.ส.จันทร์ฉาย 
น.ส.ศุภนาฏ 
นายสถิตย์ 
นางอมรรัตน์ 

คติวัฒน์ 
อินธิแสน 
บุญชัยศรี 
ภาคมฤค 
ตุ่นกลิ่น 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๑๒ สังคมศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

 

ผศ.ภวัต 
น.ส.วนิดา 
นางสุธิรา 
นางเจริญพร 

มิสดีย์ 
ถาปันแก้ว 
จันทร์ปุ่ม 
บาทชารี 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

๑๓ สัตวศาสตร์ 
การประมง 
 

ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ 
น.ส.ภัณฑิรา 
นางเกกิลา 
น.ส.วรรณภา 

จอมหงษ์พิพัฒน์ 
สีนวลแล 
แสงบัวท้าว 
เอกพันธ์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

 
 



       

 

ชุดที ่ สาขาวิชาประเมิน คณะกรรมการ วันที่เข้ารับ
การตรวจ 

๑๔ พืชศาสตร์ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

นางทองลักษณ์ 
ว่าท่ีร้อยตรีอาจศึก 
น.ส.จุฑารัตน์ 
นางสุพัตรา 

คําทะเนตร 
มามีกุล 
โทษาธรรม 
หล้าชาญ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

๖ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ 

 

 หน้าที ่   

 ๑. ดําเนินการประเมินคุณภาพในสาขาวิชาที่ไดร้ับมอบหมาย 
  ๒. ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน นับจากวันที่ประเมิน 
 ๓. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ปฎิบัตหิน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถตาม วัน เวลา  
ที่กําหนดโดยมสิีทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในหนว่ยงานระดับสาขาวิชา (55A11103กนผ05W03)                     

 ส่ัง ณ วันที่  ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                                                                          
 

                   (นายปญัญา  มหาชัย) 
                  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 


