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คำสั่งสำนักงานอธิการบดี 
ที ่750/2๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2๕61 
สำนักงานอธิการบดี 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ กำหนดให้
สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๓ ได้กำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใน การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน 

 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร            
ปีการศึกษา 2๕61 ดำเนินการจัดระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกดำเนินการอย่างต่อเนื ่องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สำนักงานอธิการบดี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงาน
อธิการบดี ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา ประธานกรรมการ 
 1.2  ผูช้่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา  กรรมการ   
 1.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา    วงษ์สวัสดิ์ กรรมการ  
 1.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี  ศรีมหา  กรรมการ 
 1.5 นายเกษม    บุตรดี         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
      2.1 กองกลาง 
 2.1.1  นางสาวพิชญาดา   ธานี   ประธานกรรมการ 
 2.1.2  นางนงเยาว์   จารณะ   กรรมการ 
 2.1.๓  นางอุดมพร   บุตรสุวรรณ์  กรรมการ 
 2.1.๔  นางสาวอังคณา   ศิริกุล   กรรมการ 
 2.1.๕  นางมาลัยวัลย์   อินคำน้อย  กรรมการ 
 2.1.๖  นายปีดา    โทนสิมมา  กรรมการ  
 2.1.๗  นายสงวน   พรหมพิภักดิ์  กรรมการ 

  2.1.๘  นายจารุวิทย์   ลังภูล ี   กรรมการ 
  2.1.๙  นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล   กรรมการ 

2.1.1๐ นายวรัญญู   นามเพ็ง   กรรมการ 
2.1.11 นางสุพัตรา... 
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2.1.11 นางสุพัตรา    สุคนธชาติ กรรมการ 
2.1.12 นางนวพร     อัคศรี  กรรมการ 
2.1.13 นางสาวรัตติกร     พรมคำ  กรรมการ 
2.1.14 นางนุชนารถ    พิมกร  กรรมการ 
2.1.15 นางสาวธิดารัตน์    อุปชัย  กรรมการ 

 2.1.16 นายพงศกร   หาแก้ว  กรรมการ 
 2.1.17 นายฤทธไิกร     สุทธ ิ  กรรมการ  
 2.1.18 นางสาวภาวิณี     สีมา  กรรมการ 
 2.1.29 นางสาวณัฐพิมล   วัชรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 2.1.20 นางณัฏฐชา     ตรีโอษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.1.21  นางศิริปภาว ี   วิชาชาต ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    2.2  กองพัฒนานักศึกษา 
 2.2.1 นางวาสนา    จักรศรี  ประธานกรรมการ 
 2.2.2 นางสาวอ่อนศรี   ฝ่ายเทศ  กรรมการ 
 2.2.๓ นางสาวบุษกร   ถานทองด ี กรรมการ 
 2.2.๔ นายวฒุิชัย    ไชยพร  กรรมการ 
 2.2.๕ นางสาวสุกัญญา   ลามคำ  กรรมการ 
 2.2.๖ นายวชัระ    น้อยนาง  กรรมการ  
 2.2.๗ นางสาวจารุวรรณ   พรมพิลา  กรรมการ 
 2.2.8 นายเอกพงษ ์   พรหมพิภักดิ์ กรรมการ 
 2.2.9 นางสาวเกศนรินทร ์   อาจพรม  กรรมการ 
 2.2.10 นางสาวศนัสนยี ์   สุดทอง  กรรมการ 
 2.2.11 นางสาววนัวิสาข ์   ทองสี  กรรมการ 
 2.2.12 นางสาวกัลยาลักษณ์  โกสาแสง  กรรมการ 
 2.2.13 นายชัยมงคล   โชติวฒันตระกูล กรรมการ 
 2.2.14 นายนิรุตย ์   วิชาชาต ิ กรรมการและเลขานุการ 
 2.2.15 นายบัณฑิต   ศิริวัฒน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.๓  กองนโยบายและแผน 
 2.๓.1 นายเกษม    บุตรดี  ประธานกรรมการ 
 2.๓.2 นางเกกิลา    แสงบัวทา้ว กรรมการ 
 2.๓.๓ นางสาวอัญชลี   มุลเมืองแสน กรรมการ 
 2.๓.๔ นางอมรรัตน์     ตุ่นกลิ่น  กรรมการ 
 2.๓.๕ นายปรีชา    ศรีวิไล  กรรมการ 

 2.๓.๖ นางสาวประภาพร   คำโสมศร ี กรรมการ 
 2.๓.๗ นายภานุวฒั ิ   ศักดิ์ดา  กรรมการ 
 2.๓.๘ นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์     ประชาริโก กรรมการ 
 2.๓.๙ นายสายัณห ์   พ่อครวงค์ กรรมการ 
 2.3.10 นายสมศักดิ ์   อามาตร์สมบัต ิ กรรมการ 
 2.3.11 นางสาวชนกญาดา   โคตรสาล ี กรรมการ 
 2.๓.12 นางสาวอรอนงค ์   ชูเดชวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
 2.๓.13 นางสาวศิวารัตน์   ตรีทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่… 
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มีหน้าที่ 

 กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี           
ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา วางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดทำรายการประเมินตนเอง เตรียม
เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรองรับการติดตามและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานอธิการบดี ทุกสิ้นปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2๕61 

 

 (นายเกษม  บุตรดี) 
      ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


