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ภาคผนวก 3 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  และรายช่ือผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา  2556) 

   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 

   2)  นายบุญส่ง  วงค์ค า     กรรมการ 

  3)  นายอภิวัฒน์  ปานทอง     กรรมการ 

  4)  นายสถิตย์  ภาคมฤค     กรรมการ 

  5)  นางผกาพรรณ  วะนานาม    กรรมการ 

  6)  นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท    กรรมการ 

  7) นางสาวพรพมิล  ศิวนิา     กรรมการ 

  8) นางสาววชัราภรณ์  เขาเขจร    กรรมการ 

  10) นางสาวจินดา  ลาโพธ์ิ     กรรมการ 

  11) นายนพรักษ ์ แกสมาน     กรรมการ 

  12) นายวรีวัฒน์  ค าแสนพันธ์    กรรมการ 

  13) นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสทิธ์ิ    กรรมการ 

  14) นายภัทรดร  จั้นวันดี     กรรมการ 

  15) นายสุดประไทย  บุพศิริ     กรรมการ 

  16) นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย    กรรมการ 

  17) นางสาวอิชยา  จีนะกาญจน ์  กรรมการ 

  18) นางสาวเบญจพร  อผุา   กรรมการ 

  19) นายธเนศพล  เจริญราษฎร์  กรรมการ 

  20) นางสาวอ าพร  ดัชถุยาวัตร์  กรรมการ 

  21) นายวสันต ์ วงค์กาฬสนิธ์ุ   กรรมการ 

  22) ดร.อภิสทิธ์ิ  สมศรีสุข   กรรมการ 

  23) นายธนา  เตมรัีกษ์   กรรมการ 

  24) นายจีรวัฒน์  สัทธรรม   กรรมการ 

  25) นางสาวปยิะนันท์  ปลื้มโชค  กรรมการ 

  26) นางสาวนนทวรรณ  แสนไพร  กรรมการ 

  27) นางสาวหรรษา  องคสิงห ์  กรรมการ 

  28) นายกิตติกร  รักษาพล   กรรมการ 
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  29) นายสุริยะ  ประทุมรัตน์   กรรมการ 

  30) นายศตวรรษ  มะละแซม   กรรมการ 

  31)  นายกอ้งภพ  ศริิบุตร   กรรมการ 

  32) ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี   กรรมการ 

  33) นายกฤษณะ  กีวิไลย ์    กรรมการ 

  34) นายบุญเกือ้  ครุธค า     กรรมการ 

  35) นายนัทพงษ์   ยศไชยวบูิลย ์   กรรมการ 

  36) นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี   กรรมการ 

  37) นางสาวอรพนิ  บุตราช     กรรมการ 

  38) นางพรพมิล  ภาคมฤค   กรรมการ  

  39) นางสาวจีรวรรณ  วรกาล    กรรมการ 

  40) นางสาวทัศนยี ์ ค าปาน   กรรมการ 

  41) นางสาวนวพร  วรรณทอง    กรรมการและเลขานุการ 

  42) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5.2  คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้ก ากับตัวบง่ชี ้

รายช่ือผู้จัดเก็บและผู้ก ากับตัวบ่งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 

 

ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด 
ชนิดของ 

ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1 1.1** กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) กระบวนการ นางสาวทัศนีย์  ค าปาน อ.บุญสง่  วงค์ค า 

 1.2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 16)             

2 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ์      

(สมศ. 16.1, กพร. 5.5.1) 

ผลผลิต อ.กติติกร รักษาพล อ.นวพร วรรณทอง 

3 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์              

(สมศ.16.2 กพร. 5.5.2)  

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.นวพร วรรณทอง 

4 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17) 

ผลผลิต อ.อภิวัฒน ์ ปานทอง อ.นวพร วรรณทอง 

องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑติ 

5 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (สกอ., กพร. 7.7.4) 

กระบวนการ อ.อิชยา  จีนะกาญจน ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

6 2.2 อาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  

(สกอ.,กพร. 1.1.9) 

ปัจจัยน าเข้า นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

7 2.3 อาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

(สกอ.,กพร. 1.1.10) 

ปัจจัยน าเข้า นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

8 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนับสนุน (สกอ.) 

กระบวนการ อ.จินดา  ลาโพธิ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

9 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ., กพร. 7.7.5) 

ปัจจัยน าเข้า นางพรพิมล  ภาคมฤค อ.บุญสง่  วงค์ค า 
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ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด ชนิดของตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

10 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

(สกอ.,กพร. 1.1.6) 

กระบวนการ อ.เบญจพร อุผา อ.บุญสง่  วงค์ค า 

11 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 

กระบวนการ อ.ธเนศพล เจริญราษฎร ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

12 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา (สกอ.) 

ผลผลิต อ.อ าพร ดัชถุยาวัตร ์ อ.บุญสง่  วงค์ค า 

13 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอิสระภายใน  1 ป ี(สมศ. 1 กพร. 1.1.1) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

14 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สมศ. 2) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

15 2.11* ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา

โทที่ได้รับ การตีพิมพห์รอืเผยแพร่  

(สมศ. 3 ก.พ.ร. 4.1.2) 

ผลผลิต นายบุญเกื้อ  ครุธค า อ.บุญสง่  วงค์ค า 

16 2.12* ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา

เอกท่ีได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่           

(สมศ. 4 ก.พ.ร. 4.1.2) 

ผลผลิต นายบุญเกื้อ  ครุธค า อ.บุญสง่  วงค์ค า 

17 2.13 การพัฒนาคณาจารย ์(สมศ. 14) ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.บุญสง่  วงค์ค า 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา 

18 3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 

กระบวนการ อ.นพรักษ ์ แกสมาน ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

19 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

(สกอ.) 
กระบวนการ 

อ.วสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

20 3.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแก่

นักศึกษา (อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร)์ 

กระบวนการ อ.พรพิมล  ศิวินา ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

21 3.2.2 ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา  

(อัตลักษณ์ของคณะครศุาสตร์) 

กระบวนการ อ.วัชราภรณ์ เขาเขจร ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

องค์ประกอบที่ 4 : การวจัิย 

22 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (สกอ.) 

กระบวนการ อ.ภัทรดร  จั้นวันดี อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

23 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ., กพร. 

3.3.1 กพร.3.3.2) 

กระบวนการ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

24 4.3** เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า (สกอ, 

กพร.3.3.3) 

ปัจจัยน าเข้า นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

25 4.4 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพ์

หรือเผยแพร ่    (สมศ. 5) 

ผลผลิต อ.นวพร  วรรณทอง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

26 4.5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

27 4.6* ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

(สมศ. 7) 

ผลผลิต นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ
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ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด ชนิดของตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสั่งคม  

(สกอ.)  
กระบวนการ 

อ.ลดาวัลย ์มะลิไทย อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อสังคม(สกอ.) 

กระบวนการ อ.สุริยะ  ประทุมรัตน์ 

อ.ศตวรรษ  มะละแซม 

อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

30 5.3 การน าความรู้และประสบการณ์จากการ

ใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการ

เรียนการสอนหรอืการวจิัย (สมศ.8) 

ผลผลิต อ.นวพร  วรรณทอง อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

31 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

ผลผลิต อ.ธนา  เตมรีักษ์ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

 5.5 ผลการชี้น า ปอ้งกัน หรือแกป้ญัหาของ

สังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. 18) 

 
  

32 5.5.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ

สังคม 

ในประเด็น ที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 

ผลผลิต อ.ปยิะนันท ์ ปล้ืมโชค อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

33 5.5.2 ผลการชี้น า ปอ้งกัน หรือแกป้ญัหาของ

สังคม 

ในประเด็น ท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 

18.2) 

ผลผลิต อ.เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์ อ.สุดประไทย  บุพศิร ิ

องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

34 6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม(สกอ.) 

กระบวนการ อ.สถติย ์ภาคมฤค 

 

ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

35 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. 10) 

ผลผลิต ดร.อภิสิทธิ ์สมศรีสุข 

 

ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

36 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ผลผลิต อ.สถติย ์ภาคมฤค 

นางพรพิมล  ภาคมฤค 

ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ   

37 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทกุ

ระดับของสถาบัน (สกอ.) 

กระบวนการ นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี 

 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

38 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) กระบวนการ อ.ผกาพรรณ  วะนานาม 

อ.กอ้งภพ  ศริิบุตร 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

39 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ    

การตัดสินใจ (สกอ.) 

กระบวนการ นายกฤษณะ กวีไิลย์ อ.สุพัตรา ปสังคโท 

40 7.4** ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) กระบวนการ ดร.วันเพ็ญ  นันทะศร ี อ.สุพัตรา ปสังคโท 

41 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

สถาบัน (สมศ. 13) 

กระบวนการ นางสาวรจนา ผาลลาพัง อ.สุพัตรา ปสังคโท 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ   

42 8.1** ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

(สกอ.) 

กระบวนการ นายนัทพงษ ์ ยศไชยวบิูลย์ 

 

อ.สุพัตรา ปสังคโท 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกประกันคุณภาพ   

43 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ., ก.พ.ร. 1.1.5) 

กระบวนการ นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.นวพร  วรรณทอง 
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ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ชื่อตัวช้ีวัด ชนิดของตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2556 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 

44 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15  กพร. 1.1.5  

กพร. 1.1.11) 

กระบวนการ นางสาวรจนา  ผาลลาพัง อ.นวพร  วรรณทอง 

องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศกึษา 3 ด ี(3D)  

45 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) กระบวนการ อ.วรีวฒัน์ ค าแสนพันธ์ ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

46 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 

มคีวามรู ้เจตคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะ 

ที่พงึประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

ผลผลิต อ.จรีวัฒน์  สัทธรรม ดร.พรเทพ เสถยีรนพเก้า 

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพ่ือบรรลุถึงอัตลักษณเ์อกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน 

47 11.1 การด าเนินกจิกรรม / โครงการเพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตใหเ้ป็นคนดีมี

จิตสาธารณะและมีทักษะวชิาชีพ 

กระบวนการ อ.หรรษา  องคสิงห ์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 

48 11.2 การด าเนินกจิกรรม / โครงการเพ่ือให้

บรรลุผลถงึการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

ใหโ้อกาส 

กระบวนการ อ.นนทวรรณ แสนไพร 

 

ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

หมายเหตุ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยูใ่นกลุ่ม ข (สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี) 

                  * หมายถงึ การคิดรอบปีใช้ปปีฏิทิน 

                 ** หมายถงึ การคิดรอบปใีชป้งีบประมาณ 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์ 

ที่ ๑๒๘ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๖   

คณะครุศาสตร์ 

____________________ 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

   ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑.๑  คณบดีคณะครุศาสตร์        ประธานกรรมการ 

  ๑.๒  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ       กรรมการ 

  ๑.๓  รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 

  ๑.๔  รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

  ๑.๕  หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 

   หนา้ที่  อ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และแนะน าเพื่อให้การ

ด าเนนิงานด้านประกันคุณภาพการศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

   ๒.๑  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์     ประธานกรรมการ 

   ๒.๒  นายบุญส่ง     วงค์ค า    กรรมการ 

   ๒.๓  ดร.วันเพ็ญ     นันทะศรี   กรรมการ 

   ๒.๔  นายอภวิัฒน์     ปานทอง   กรรมการ 

   ๒.๕  นายสถิตย์      ภาคมฤค   กรรมการ 

   ๒.๖  นางสาวสุพัตรา     ปสังคโท   กรรมการ 

   ๒.๗  นางสาวพรพิมล     ศวิินา        กรรมการ 

   ๒.๘  นางสาววัชราภรณ์   เขาเขจร     กรรมการ 

/๒.๙  นายวสันต์.... 
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   ๒.๙  นายวสันต์      ศรหีริัญ    กรรมการ 

   ๒.๑๐  นางสาวจินดา     ลาโพธิ์     กรรมการ 

   ๒.๑๑  นายนพรักษ์     แกสมาน     กรรมการ 

   ๒.๑๒  นายวีรวัฒน์     ค าแสนพันธ์     กรรมการ 

   ๒.๑๓  นางสาวเพ็ญพรรษา    ปกาสิทธิ์   กรรมการ 

   ๒.๑๔  นายภัทรดร     จัน้วันดี     กรรมการ 

   ๒.๑๕  นายสุดประไทย     บุพศิร ิ      กรรมการ 

   ๒.๑๖  นางสาวลดาวัลย์     มะลิไทย     กรรมการ 

   ๒.๑๗  นางผกาพรรณ   วะนานาม          กรรมการ 

   ๒.๑๘  นางสาวอิชยา     จนีะกาญจน ์    กรรมการ 

   ๒.๑๙ นางสาวเบญจพร   อุผา                 กรรมการ 

   ๒.๒๐  นายอภสิิทธิ ์   สมศรสีุข   กรรมการ 

   ๒.๒๑  นายธเนศพล   เจริญราษฎร์   กรรมการ 

   ๒.๒๒  นางสาวอ าพร   ดัชถุยาวัตร์   กรรมการ 

   ๒.๒๓  นายวสันต์   วงศก์าฬสินธุ์   กรรมการ 

   ๒.๒๔  นายธนา    เตมีรักษ์   กรรมการ 

   ๒.๒๕  นายจีรวัฒน์   สัทธรรม   กรรมการ 

   ๒.๒๖  นางสาวปิยะนันท์   ปลืม้โชค   กรรมการ 

   ๒.๒๗  นางสาวนนทวรรณ  แสนไพร   กรรมการ 

   ๒.๒๘  นางสาวหรรษา   องคสิงห์   กรรมการ 

   ๒.๒๙  นายก้องภพ    ศริิบุตร    กรรมการ 

   ๒.๓๐  นายกิตติกร   รักษาพล   กรรมการ 

   ๒.๓๑  นายสุริยะ    ประทุมรัตน์   กรรมการ 

   ๒.๓๒  นายกฤษณะ     กีวิไลย์     กรรมการ 

   ๒.๓๓  นายบุญเกื้อ     ครุธค า     กรรมการ 

   ๒.๓๔  นางสาวสุจิตรตา    ศรปีากดี     กรรมการ 

   ๒.๓๕  นายนัทพงษ์     ยศไชยวิบูลย์     กรรมการ 

   ๒.๓๖  นางสาวจีรวรรณ    วรกาล      กรรมการ 

   ๒.๓๗  นางพรพิมล     ภาคมฤค   กรรมการ 

   ๒.๓๘  นางสาวอรพิน     บุตราช    กรรมการ 

/๒.๓๙ นางสาวทัศนีย์ 
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   ๒.๓๙ นางสาวทัศนยี์    ค าปาน    กรรมการ 

   ๒.๔๐  นางสาวจุฬาลักษณ์   จอมแก้ว  กรรมการ 

   ๒.๔๑  นางสาวปิยะนุช  ครุธบิน   กรรมการ 

         ๒.๔๒  นางสาวนวพร    วรรณทอง   กรรมการและเลขานุการ 

   ๒.๔๓  นางสาวรจนา    ผาลลาพัง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่  ๑. วางแผนและด าเนินงานการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

      ๒. จัดเตรียมขอ้มูลและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

       ๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

     

  ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  ๑ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

      สั่ง  ณ  วันที ่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์) 

                                คณบดีคณะครุศาสตร์ 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 


