
       

 
 
 
 

 

 คําสัง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ ๒๔ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
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 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   ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  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  ดร.ไพสิฐ    บริบูรณ ์   กรรมการ 
 ๒.๕  นายสมเสน่ห์    อุปพงษ ์   กรรมการ 
 ๒.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา   ผิวงาม   กรรมการ 
 ๒.๗  นางนันทกาญจน์   เกิดมาลัย  กรรมการ 
 ๒.๘  นางกัลยา    กิตติเลิศไพศาล  กรรมการ 
 ๒.๙  นายวุฒินันต ์    ประทุม   กรรมการ 

/๒.๑๐ ดร.ธงจฑุา... 



       

 ๒.๑๐  ดร.ธงจุฑา       สุวรรณประเสรฐิ  กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางสาวนภาพร      บุญเรือง   กรรมการ 
 ๒.๑๒  นางสาวอรณุฉาย    อุนาศร ี   กรรมการ 
 ๒.๑๓  นางสาวจุฑารตัน์   โทษาธรรม  กรรมการ 
 ๒.๑๔  นางสาวทัศนีย ์   คําปาน   กรรมการ 
 ๒.๑๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยรู    บุญใช ้   กรรมการ 
 ๒.๑๖  นางสาววรรณภา   เอกพันธ ์  กรรมการ 
 ๒.๑๗  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล   กรรมการ 
 ๒.๑๘  นายศักดิ์ชัย    ฟองออ่น   กรรมการ 
 ๒.๑๙  นางสุพัตรา    หล้าชาญ   กรรมการ 
 ๒.๒๐  นางเจริญพร    บาทชาร ี  กรรมการ 
 ๒.๒๑  นางทองลักษณ์   คําทะเนตร  กรรมการ 
 ๒.๒๒  นางสาวจินตนา   ลินโพธิ์ศาล  กรรมการ 
 ๒.๒๓  นางสาวพจิกิา    ทิมสุกใส   กรรมการ 
 ๒.๒๔  นางสาววิภาพร   กันธิยา   กรรมการ 
 ๒.๒๕  นายปรีชา    ศรีวิไล   กรรมการ 

 ๒.๒๖  นางสาวอรอนงค์   ไชยมาศ   กรรมการ 
 ๒.๒๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี  แสนชนม์   กรรมการ 
 ๒.๒๘  นางสาวอ่อนศร ี   ฝ่ายเทศ   กรรมการ 
 ๒.๒๙   นางสาวพิชญาดา   ธานี   กรรมการ 
 ๒.๓๐  นางสาวนุชนารถ   นาคณุคง   กรรมการ 
 ๒.๓๑  นางสาวขจรจติร   แพงหน ู   กรรมการ 
 ๒.๓๒  นายชายแดน    มิ่งเมือง   กรรมการ  
 ๒.๓๓  นางสาวปริฉัตร   ภูจิตร   กรรมการ 
 ๒.๓๔  นางสาวจันทรฉ์าย   อินธิแสน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๓๕  นางสาวปิยะพร   แสนศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๒.๓๖  นางสาวศุภนาฏ   บุญชัยศร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 หนา้ที ่   
 วางแผนและดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพของ

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

๓.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ ประกอบดว้ย  
  ๓.๑  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓.๑.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาต ิ  ศรีวงษา   ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา   กรรมการ 
 ๓.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคําพี่   กรรมการ 
 ๓.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล  จิตจักร   กรรมการ 
 ๓.๑.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์องัคณา  เทียนกลํ่า  กรรมการ 

/๓.๑.๖  นายเรอืงฤทธิ…์ 



       

 ๓.๑.๖   นายเรืองฤทธิ ์   หาญมนตร ี  กรรมการ 
 ๓.๑.๗   นางพรรณนภา   หาญมนตร ี  กรรมการ 
 ๓.๑.๘   ดร.สุนทรีย ์   สุรศร   กรรมการ 
 ๓.๑.๙   นายอนาวิล    พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๐ นางสาวสิรินทัศน์   เลี่ยมแหลม  กรรมการ 
 ๓.๑.๑๑ นางสาวฐิตินันท ์   บัวบาน   กรรมการ 
 ๓.๑.๑๒  นางทาริกา    โกฏสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑.๑๓ นางกริอัชฌา   แถมสมดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒.๑      นายรัฐพล    ฤทธธิรรม  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๒ ดร.ไพสิฐ    บริบูรณ ์   กรรมการ 
 ๓.๒.๓ นายดนัย    ชาทิพฮด   กรรมการ 
 ๓.๒.๔ นางสาวปริฉัตร   ภูจิตร   กรรมการ 
 ๓.๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี  แสนชนม์   กรรมการ 
 ๓.๒.๖ นายวีรศักดิ ์   บํารุงตา   กรรมการ 
 ๓.๒.๗ นายสุวัฒชัย   พ่อเกต ุ   กรรมการ 
 ๓.๒.๘ นายอติชาต ิ   เต็งวัฒนโชต ิ  กรรมการ 
 ๓.๒.๙ นางสาวปฏิมาภรณ ์   กังวานศรีเพชร  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๐ นายยงยศ    วงศ์แพงสอน  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๑ นางญาตาว ี   ไชยมาตย ์  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๒ นางสาวสิริลักษณ์   จิระวัฒนาสมกลุ  กรรมการ 
 ๓.๒.๑๓ นายสมเสน่ห์   อุปพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒.๑๔ นางสาวกมลทพิย ์   นาโควงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๒.๑๕ นางสาวจุฬาลกัษณ ์   สีโพธิ์ลี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๓  คณะวทิยาการจัดการ 
 ๓.๓.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  ประธานกรรมการ 
 ๓.๓.๒      นายศักดาเดช   กุลากุล   กรรมการ 
 ๓.๓.๓ นางเมธาว ี    ยีมิน   กรรมการ 

 ๓.๓.๔ นายชัยณรงค ์   พูลเกษม   กรรมการ 
 ๓.๓.๕ นายวราธร    พรหมนิล   กรรมการ 
 ๓.๓.๖ นายสามารถ   อัยกร   กรรมการ 
 ๓.๓.๗ นางสุพิชญา   นิลจินดา   กรรมการ 
 ๓.๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยิา  ผิวงาม   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓.๙ นางนันทกาญจน์   เกิดมาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๓.๑๐ นายสมภพ    เลิศศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๔  คณะครุศาสตร์ 
 ๓.๔.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ ์   ประธานกรรมการ 
 ๓.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๓.๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร  กรรมการ 
 ๓.๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนกิา ฉลากบาง  กรรมการ 
 ๓.๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ รอดแกว้   กรรมการ 
 ๓.๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง   กรรมการ 

/๓.๔.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย…์ 



       

 ๓.๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น  กรรมการ 
 ๓.๔.๘ นายบุญส่ง    วงค์คํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๙ นายภัทรดร    จั้นวันด ี   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๐ นายสุดประไทย   บุพศิร ิ   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๑ นายอภิวัฒน ์   ปานทอง   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๒ นายอริญชย ์   พรหมเทพ  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๓ นายสถิตย ์    ภาคมฤค   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๔ นางสาววาทิน ี   อุดมกัน   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๕ นางสาวสุพัตรา   ปสังคะโท  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๖ นายนพรกัษ ์   แกสมาน   กรรมการ 
 ๓.๔.๑๗ นางสาวจุฑารัตน์   โทษาธรรม  กรรมการ 
 ๓.๔.๑๘ นายกฤษณะ   กีวิไลย   กรรมการ  
 ๓.๔.๑๙ นายบุญเกือ้   ครุฑคํา   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๐ นางสาวทัศนีย ์   คําปาน   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๑ นางสาวสุจิตรตา   ศรีปากด ี  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๒ นายนัทพงษ ์   ยศไชยวิบูลย ์  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๓ นางสาวจีรวรรณ   วรกาล   กรรมการ 
 ๓.๔.๒๔ นางสาวพรพิมล   ภูลายยาว  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๕ นางสาวนิภาพร   เขจรโมทย ์  กรรมการ 
 ๓.๔.๒๖ นายวสันต ์    ศรีหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๕  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ๓.๕.๑      ดร.สําเร็จ    คันธี   ประธานกรรมการ 
 ๓.๕.๒ นางสาวสมจิตร   บุญเทียม   กรรมการ 
 ๓.๕.๓ นางสาววัลภา   พ่อชมพู    กรรมการ 
 ๓.๕.๔ นางสาวทิตยิา   ศรีภักด ี   กรรมการ 
 ๓.๕.๕ นายอรรคเดช   ราชสินธุ ์  กรรมการ 

 ๓.๕.๖ นางแก้วกัลยา   โสตถิสวัสดิ์  กรรมการ 
 ๓.๕.๗ นางสาวภัทรลภา   ฐานวิเศษ  กรรมการ   
 ๓.๕.๘ นางสาวจิราภรณ์   สุมังคะ   กรรมการ   
 ๓.๕.๙ นางสาวนิภาพร   ชนะมาร   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๐ นางวลัยลักษณ ์   ภูทองกรม  กรรมการ  
 ๓.๕.๑๑ นางสาวปิยวรรณ   โถปาสอน  กรรมการ 
 ๓.๕.๑๒ นางสาวอรอุมา   น้อยเหลือง  กรรมการ   
 ๓.๕.๑๓ นางวิชชุดา    ภาโสม   กรรมการ  
 ๓.๕.๑๔ นางสาวลัดดาวรรณ   แสนสุข   กรรมการ  
 ๓.๕.๑๕ นางสาวนําพร   อินสิน   กรรมการ 
 ๓.๕.๑๖ ดร.ธงจุฑา             สุวรรณประเสรฐิ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕.๑๗    นางสาวนภาพร            บุญเรือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๖  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๓.๖.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร ์ มีเกาะ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๖.๒ นายกฤษฎา   พรหมพินจิ  กรรมการ 
 ๓.๖.๓ นางสาวธนวด ี   ละม่อม   กรรมการ 

/๓.๖.๔  นางสาวลลินี… 



       

 ๓.๖.๔ นางสาวลลินี   ทับทิมทอง  กรรมการ 
 ๓.๖.๕ นายอาจศึก    มามีกุล   กรรมการ 
 ๓.๖.๖ นายสาธิต    ศรีอาจ   กรรมการ 
 ๓.๖.๗ นายภัทราพล   กองทรพัย ์  กรรมการ 
 ๓.๖.๘ นางกัลยา    กิตติเลิศไพศาล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖.๙ นายวุฒินันต ์   ประทุม   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 ๓.๖.๑๐ นางอรญัญา   ม่อมพะเนาว ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๓.๗  โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓.๗.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช ้   ประธานกรรมการ 
 ๓.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์  กรรมการ 
 ๓.๗.๓ ดร.อุษา    ปราบหงษ ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๔ ดร.พจมาน    ชํานาญกิจ  กรรมการ 
 ๓.๗.๕ นางสาวประภัสสร   ดาวะเศรษฐ ์  กรรมการ 
 ๓.๗.๖ นางสาววรรณภา   เอกพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗.๗ นางสาวจิรวรรณ   สาริบุตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๓.๗.๘ นางสาวงามวิไล   คนไว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 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 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 นายศักดิ์ชัย   ฟองออ่น   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑.๘ นายศิริชัย    วงค์กวานกลม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๑.๙ นางสาวหฤทัย   พิกุลศร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔.๒  สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๒.๑      นายสุนทร    ไชยชนะ   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง  กรรมการ 
 ๔.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี  แสนชนม์   กรรมการ 
 ๔.๒.๔ นายสมบัติ    เทียบแสง  กรรมการ 
 ๔.๒.๕ นายวุฒิพงษ ์   พันธุมนันท ์  กรรมการ 

/๔.๒.๖  นางสาวกรรณกิาร…์ 



       

 ๔.๒.๖ นางสาวกรรณกิาร ์   กมลรัตน ์  กรรมการ 
 ๔.๒.๗ นางพนารตัน ์   อุ่มภูธร   กรรมการ 
 ๔.๒.๘ นางสาวนิยูง   ศรีวิไล   กรรมการ 
 ๔.๒.๙ นางสาวจิราพร   พ่ออามาตย ์  กรรมการ 
 ๔.๒.๑๐ นางสาวมินตรา   ใจศิร ิ   กรรมการ 
 ๔.๒.๑๑ นางสุพัตรา    หล้าชาญ   กรรมการและเลขานกุาร 
 ๔.๒.๑๒ นางเจริญพร   บาทชาร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔.๓  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๓.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนรุัตน ์  สายทอง   ประธานกรรมการ 
 ๔.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ ์  ศรีพระจันทร ์  กรรมการ 
 ๔.๓.๓ นายอํานาจ    สุนาพรม   กรรมการ 
 ๔.๓.๔ นางสาววินิธา   พานิชย ์   กรรมการ 
 ๔.๓.๕ นายอัศวิน    จันทร์ส่อง  กรรมการ 
 ๔.๓.๖ นายเกรียงสทิธิ ์   ไชยเทศ   กรรมการ 
 ๔.๓.๗ นางสาวพรพิมล   ศิริสานต์   กรรมการ 
 ๔.๓.๘ นายศราวุธ     ปัญญาสาร  กรรมการ 
 ๔.๓.๙ นางสุภาวด ี   สามาทอง  กรรมการ 
 ๔.๓.๑๐ นางอรทัย    ไชยหงส ์   กรรมการ 
 ๔.๓.๑๑ นายวาทิน    ไชยเทศ   กรรมการ 
 ๔.๓.๑๒ นางทองลักษณ ์   คําทะเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๓.๑๓ นางสาวจินตนา   ลินโพธิ์ศาล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๓.๑๔ นางสาวชุติมา   ภูลวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔.๔  สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 ๔.๔.๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลนิกา  ฉลากบาง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพลินพิศ  ธรรมรัตน ์  กรรมการ 
 ๔.๔.๓ นางสาวดวงฤด ี   อิ่มบุญสุ   กรรมการ 
 ๔.๔.๔ นายสุรพิน    ขาวขันธ ์  กรรมการ 
 ๔.๔.๕ นายศักดิ์ดา   แสนสุพรรณ  กรรมการ 
 ๔.๔.๖ นางสาวสุภาวด ี   สุวรรณเทน  กรรมการ 
 ๔.๔.๗ นางสาวพิสมัย   ยศตะโคตร  กรรมการ 
 ๔.๔.๘ นางสาวพิจกิา     ทิมสุกใส   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๔.๙ นางสาววิภาพร   กันธิยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๔.๑๐ นางสาวภัณฑิรา   สีนวลแล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔.๕  กองพฒันานักศึกษา 
 ๔.๕.๑      นายประสิทธิ ์   คะเลรัมย์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๕.๒ นายพรเทพ    เสถียรนพเก้า  กรรมการ 
 ๔.๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิ่งสกุล  โฮมวงศ์   กรรมการ 
 ๔.๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี  แสนชนม์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๕.๕ นางสาวอ่อนศร ี   ฝ่ายเทศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๕.๖ นางสาวชนิดา   ทันอินทรอาจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๕.๗ นายวุฒิชัย    ชัยพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

/๔.๖ กองนโยบายและแผน... 



       

  ๔.๖  กองนโยบายและแผน 
 ๔.๖.๑      นายเกษม     บุตรด ี  ประธานกรรมการ 
 ๔.๖.๒ นางเกกิลา     แสงบัวท้าว กรรมการ 
 ๔.๖.๓ นางสาวอัญชล ี    มุลเมืองแสน กรรมการ 
 ๔.๖.๔ นางอมรรัตน ์    ตุ่นกลิ่น  กรรมการ 
 ๔.๖.๕ นางดาราภรณ ์    นันตะสุข  กรรมการ 
 ๔.๖.๖ นางสาวประภาพร    คําโสมศรี กรรมการ 
 ๔.๖.๗ นายภานุวัฒิ    ศักดิ์ดา  กรรมการ 
 ๔.๖.๘ นายปรีชา     ศรีวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖.๙ นางสาวอรอนงค์    ไชยมาศ  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๔.๗  กองกลาง 
 ๔.๗.๑      นายนิกร     สุขปรุง  ประธานกรรมการ 
 ๔.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ กรรมการ 
 ๔.๗.๓ นางวาสนา     จักรศร ี  กรรมการ 
 ๔.๗.๔ นางอุดมพร     บุตรสุวรรณ ์ กรรมการ 
 ๔.๗.๕ นางสาวอังคณา    ศิริกุล  กรรมการ 
 ๔.๗.๖ นางนิรมล     เนื่องสิทธะ กรรมการ 
 ๔.๗.๗ นางศศิกานต ์    สังข์ทอง  กรรมการ 
 ๔.๗.๘ นายปีดา     โทนสิมมา กรรมการ 

 ๔.๗.๙ นายสงวน     พรหมพิภักดิ ์ กรรมการ 
 ๔.๗.๑๐    นางสาวพิชญาดา    ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗.๑๑ นางสาวนุชนารถ    นาคุณคง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๔.๗.๑๒ นางสาวขจรจิตร    แพงหน ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

หน้าที ่   
  กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สํานัก / สถาบัน / กอง ให้สอดคล้องกับ

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

 ทั้งนี้  ตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

                  
               (นายปัญญา  มหาชยั) 

                  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 


