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คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
ที่ 760/2๕๕9 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2๕๕๙ 
สํานักงานอธิการบด ี

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ กําหนดให
สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวง วาดวย ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๓ ไดกําหนดกรอบการดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน การ
ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพใหไดมาตรฐาน 
 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร            
ปการศึกษา 2๕๕๙ ดําเนินการจัดระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกดําเนินการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงาน
อธิการบดีจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
 1.1 นายประสิทธิ ์  คะเลรัมย         ประธานกรรมการ 
 1.2  ผูชวยศาสตราจารยชาคริต ชาญชิตปรีชา  กรรมการ   
 1.๓  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   วงษสวัสดิ ์  กรรมการ  
 1.๔ ผูชวยศาสตราจารยธีราธาร ศรีมหา   กรรมการ 
 1.๕ ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ ชาวชายโขง  กรรมการ 
 1.๖ ผูชวยศาสตราจารยเกษร ขาวสีจาน  กรรมการ 
 1.๗ นายเกษม   บุตรดี          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาที่  อํานวยความสะดวก  สนับสนุน  ชวยเหลือ  และแนะนําเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 

 2. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
      2.1 กองกลาง 
 2.1.1 นางสาวพชิญาดา  ธาน ี   ประธานกรรมการ 
 2.1.2 นางนงเยาว   จารณะ   กรรมการ 
 2.1.๓ นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ  กรรมการ 
 2.1.๔ นางสาวอังคณา  ศิริกุล   กรรมการ 
 2.1.๕ นางมาลยัวลัย  อินคํานอย  กรรมการ 
 2.1.๖ นายปดา   โทนสิมมา  กรรมการ  
 2.1.๗ นายสงวน   พรหมพิภักดิ์  กรรมการ 

  2.1.๘ นายจารุวิทย  ลังภูล ี   กรรมการ 
  2.1.๙ นางสาวภัทรศิน ี  แสนสาํแดง  กรรมการ 

2.1.1๐  นายวรัญ ู  นามเพ็ง   กรรมการ 
2.1.11 นางสาวจนัทรฉาย  อินธแิสน   กรรมการ 
 
 

2.1.12 นางสาว... 
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2.1.12 นางสาวศิริพร  ชาวชายโขง  กรรมการ 
2.1.1๓ นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศรี  กรรมการ 

 2.1.1๔  นางสาวณัฐพัชร  นวลมณีฐติ ิ  กรรมการ 
 2.1.1๕ นายพงศกร  หาแกว   กรรมการ 
 2.1.1๖ นางสาวประภัสสร  พองผาลา  กรรมการ 
 2.1.17 นางสาวศุภกุลภรณ วัชรกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 2.1.18 นางศิริปภาว ี  วิชาชาต ิ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

    2.2  กองพัฒนานักศึกษา 
 2.2.1 นางวาสนา   จักรศรี   ประธานกรรมการ 
 2.2.2 นางสาวออนศรี  ฝายเทศ   กรรมการ 
 2.2.๓ นางสาวบุษกร  ถานทองด ี  กรรมการ 
 2.2.๔ นายวฒุิชัย   ไชยพร   กรรมการ 
 2.2.๕ นางสาวสุกัญญา  ลามคํา   กรรมการ 
 2.2.๖ นายวชัระ   นอยนาง   กรรมการ   
 2.2.๗ นางสาวจารุวรรณ  พรมพิลา   กรรมการ 
 2.2.8 นายเอกพงษ  พรหมพิภักดิ์  กรรมการ 
 2.2.9 นางสาวเกศนรินทร  อาจพรม   กรรมการ 
 2.2.10 นางสาวศันสนยี  สุดทอง   กรรมการ 
 2.2.11 นางสาวจิรัชยา  งิ้วสีดา   กรรมการ 
 2.2.12 นายชัยมงคล  โชติวฒันตระกูล  กรรมการ 
 2.2.13 นายนิรุตย  วิชาชาต ิ   กรรมการและเลขานุการ 
 2.2.14 นายบัณฑิต  ศิริวัฒน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  2.๓  กองนโยบายและแผน 
 2.๓.1 นายเกษม   บุตรดี   ประธานกรรมการ 
 2.๓.2 นางเกกิลา   แสงบัวทาว  กรรมการ 
 2.๓.๓ นางสาวอัญชล ี  มุลเมืองแสน  กรรมการ 
 2.๓.๔ นางอมรรัตน    ตุนกลิ่น   กรรมการ 
 2.๓.๕ นายปรีชา   ศรีวิไล   กรรมการ 

 2.๓.๖ นางสาวประภาพร  คําโสมศรี  กรรมการ 
 2.๓.๗ นายภานุวฒั ิ  ศักดิ์ดา   กรรมการ 
 2.๓.๘ นางสาวชัญญานุชพสิษฐ    ประชาริโก  กรรมการ 
 2.๓.๙ นายสายณัห  พอครวงค  กรรมการ 
 2.3.10 นายสมศักดิ ์  อามาตรสมบัต ิ  กรรมการ 
 2.๓.11 นางสาวอรอนงค  ชูเดชวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 2.๓.12 นางสาวศิวารัตน  ตรีทศ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่ 
 กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานอธิการบดี ใหสอดคลอง
กับองคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษา วางแผนการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดทํารายการประเมินตนเอง เตรียมเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ 
รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ทุกสิ้นปการศึกษาและ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2๕๕๙ 

 

             (รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร   วะสีนนท) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


