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ภาคผนวก 2 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  และรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา  2557) 

   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 

   2)  นายบุญส่ง  วงค์ค า     กรรมการ 

  3)  ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า   กรรมการ 

  4)  นายสถิตย์  ภาคมฤค     กรรมการ 

  5)  นางผกาพรรณ  วะนานาม    กรรมการ 

  6)  นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท    กรรมการ 

  7) นางสาววชัราภรณ์  เขาเขจร    กรรมการ 

  8) นางสาวจินดา  ลาโพธ์ิ     กรรมการ 

  9) นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสทิธ์ิ    กรรมการ 

  10) นายภัทรดร  จั้นวันดี     กรรมการ 

  11) นายสุดประไทย  บุพศิริ     กรรมการ 

  12) นางสาวลดาวัลย์  มะลไิทย    กรรมการ 

  13) นางสาวอิชยา  จีนะกาญจน ์  กรรมการ 

  14) นางสาวเบญจพร  อุผา   กรรมการ 

  15) ดร.อภิสทิธ์ิ  สมศรีสุข   กรรมการ 

  16) นายธนา  เตมรัีกษ ์   กรรมการ 

  17) นายนพรักษ ์ แกสมาน   กรรมการ 

  18) นางสาวปยิะนันท์  ปลื้มโชค  กรรมการ 

  19) ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี   กรรมการ 

  20)  นายอภิวัฒน์  ปานทอง     กรรมการ 

  21) นายกฤษณะ  กีวิไลย ์    กรรมการ 

  22) นายนัทพงษ์   ยศไชยวบูิลย์    กรรมการ 

  23) นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี   กรรมการ 

  24) นางพรพมิล  ภาคมฤค   กรรมการ  

  25) นางสาวทัศนยี ์ ค าปาน   กรรมการ 

  26) นางสาวนวพร  วรรณทอง    กรรมการและเลขานุการ 

  27) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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5.2  คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้ก ากับตัวบง่ชี ้

                   รายช่ือผูจ้ัดเก็บตัวบ่งช้ีของคณะครุศาสตร์และผู้ก ากับตัวบ่งช้ีเพื่อรับการประเมนิคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2557 
 

 

องค์ประกอบ 

ในการประกัน

คุณภาพหลกัสูตร 

ตัวบง่ช้ี 
ชนิดของ 

ตัวบง่ช้ี 

ผู้จัดเก็บตัวบ่งช้ี 

ของคณะครศุาสตร ์

ปีการศึกษา 2557 

ผู้ก ากับตัวบง่ช้ี 

ปีการศึกษา 2557 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตร

โดยรวม 

ผลลัพธ์ 1. นางสาวนวพร  วรรณทอง 

2. นางสาวรจนา  ผาลลาพงั 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก 

ปัจจัยน าเขา้ 1. นางสาวนวพร  วรรณทอง 

2. นางสาวรจนา  ผาลลาพงั 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ี            

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเขา้ 1. นางสาวนวพร  วรรณทอง 

2. นางสาวรจนา  ผาลลาพงั 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ปัจจัยน าเขา้ 1. นางสาวนวพร  วรรณทอง 

*2. นางสาวรจนา  ผาลลาพงั 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1.5 การบรกิารนักศึกษา 

ระดับปรญิญาตร ี

กระบวนการ *1. นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร (ข้อ 1 – 6) 

2. นายนพรักษ์  แกสมาน (ข้อ 1 – 6) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ  

ปรญิญาตร ี

กระบวนการ *1. นางสาวเบญจพร  อุผา (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6) 

2. นางสาวอิชยา  จนีะกาญจน ์(ข้อ 1, 2, 4, 5, 6) 

3. นายนพรักษ์  แกสมาน (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6) 

4. นางสาวนวพร  วรรณทอง (ข้อ 3) 

5. นางสาวรจนา  ผาลลาพงั (ข้อ 3) 

รองคณบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

กระบวนการ 1. นายสดุประไทย  บุพศิริ  (ข้อ 1 - 6) 

2. นายภัทรดร  จัน้วันด ี (ข้อ 1 - 6) 

3. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท  (ข้อ 3, 4, 5) 

4. นายกฤษณะ  กีวิไลย ์ (ข้อ 1, 2) 

5. นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบูลย ์ (ข้อ 1, 4) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย               

และงานสรา้งสรรค์ 

ปัจจัยน าเขา้ *1. นายสดุประไทย  บุพศิริ  

2. นางสาวจนิดา  ลาโพธิ ์

3. นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบูลย ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผลลัพธ์ *1. นายสดุประไทย  บุพศิริ  

2. นางสาวจนิดา  ลาโพธิ ์

3. นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบูลย ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

3. การบรกิาร

วิชาการ 

3.1 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม กระบวนการ *1. นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์(ข้อ 1, 4, 5, 6)   

2. นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย (ข้อ 1, 4, 5, 6)   

3. นายธนา  เตมรีักษ์ (ข้อ 2, 3, 5, 6) 

4. นางสาวปิยะนันท์  ปลืม้โชค (ข้อ 2, 3, 5, 6) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพคร ู
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องค์ประกอบ 

ในการประกัน

คุณภาพหลกัสูตร 

ตัวบง่ช้ี 
ชนิดของ 

ตัวบง่ช้ี 

ผู้จัดเก็บตัวบ่งช้ี 

ของคณะครศุาสตร ์

ปีการศึกษา 2557 

ผู้ก ากับตัวบง่ช้ี 

ปีการศึกษา 2557 

4. การท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

กระบวนการ *1. นายสถิตย์ ภาคมฤค (ข้อ 1 - 7)   

2. ดร.อภสิิทธิ ์สมศรสีุข (ข้อ 1 - 7)   

3. นางพรพมิล  ภาคมฤค (ข้อ 1 - 7)   

รองคณบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา 

5. การบรหิารจัดการ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ            

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ 

กระบวนการ *1. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท (ข้อ 1, 2, 4)   

2. ดร.วันเพ็ญ  นนัทะศร ี(ข้อ 3) 

3. นายสดุประไทย  บุพศิริ (ข้อ 5)   

4. นางผกาพรรณ  วะนานาม (ข้อ 5)   

5. นางสาวจนิดา  ลาโพธิ ์(ข้อ 6) 

6. นางสาวทัศนยี์  ค าปาน (ข้อ 1, 2, 3)   

7. นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบูลย ์(ข้อ 1, 4, 5, 6)   

8. นางสาวสุจติรา ศรีปากด ี(ข้อ 4) 

9. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง (ข้อ 7) 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.2 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

กระบวนการ นางสาวนวพร  วรรณทอง 

*นางสาวรจนา  ผาลลาพงั 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยูใ่นกลุ่ม ข (สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี) 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์ 

ที ่ ๐๓๓ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๗   

คณะครุศาสตร์ 

____________________ 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

   ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑.๑  คณบดีคณะครุศาสตร์        ประธานกรรมการ 

  ๑.๒  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ       กรรมการ 

  ๑.๓  รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

  ๑.๔  รองคณบดีฝา่ยวิจัย     กรรมการ 

  ๑.๕  รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

  ๑.๖  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  กรรมการ 

  ๑.๗  หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าที่  อ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และแนะน าเพื่อให้ 

การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

   ๒.๑  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์     ประธานกรรมการ 

   ๒.๒  ดร.พรเทพ     เสถียรนพเก้า   กรรมการ 

   ๒.๓  นายบุญส่ง     วงค์ค า    กรรมการ 

   ๒.๔  ดร.วันเพ็ญ     นันทะศรี   กรรมการ 

   ๒.๕  นายสถิตย์      ภาคมฤค   กรรมการ 

   ๒.๖  นางสาวสุพัตรา     ปสังคโท   กรรมการ 
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   ๒.๗  นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์     กรรมการ 

   ๒.๘  นางสาววัชราภรณ์   เขาเขจร     กรรมการ 

   ๒.๙  นายนพรักษ์    แกสมาน   กรรมการ 

   ๒.๑๐  นางสาวจินดา     ลาโพธิ์     กรรมการ 

   ๒.๑๑  นายอภสิิทธิ ์   สมศรสีุข   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  นางพรพิมล     ภาคมฤค   กรรมการ 

   ๒.๒๑  นายธนา    เตมีรักษ์   กรรมการ 

   ๒.๒๒  นางสาวปิยะนันท์   ปลืม้โชค   กรรมการ 

   ๒.๒๓  นายกฤษณะ     กีวิไลย์     กรรมการ 

   ๒.๒๔  นายบุญเกื้อ     ครุธค า     กรรมการ 

   ๒.๒๕  นางสาวสุจิตรตา     ศรปีากดี     กรรมการ 

   ๒.๒๖  นายนัทพงษ์     ยศไชยวิบูลย์     กรรมการ 

   ๒.๒๗  นางสาวจรีวรรณ    วรกาล      กรรมการ 

   ๒.๒๘  นางสาวอรพิน     บุตราช    กรรมการ 

   ๒.๒๙ นางสาวทัศนยี์     ค าปาน    กรรมการ 

         ๒.๓๐  นางสาวนวพร     วรรณทอง  กรรมการและเลขานุการ 

   ๒.๓๑  นางสาวรจนา              ผาลลาพัง  กรรมการและผู้ช่วยฯ  
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 มีหน้าที่  ๑. วางแผนและด าเนินงานการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

      ๒. จัดเตรียมขอ้มูลและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการประเมิน 

      ๓. จัดท ารายงานการประเมนิตนเองคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

      ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ในระหว่างวันที่ ๑ – 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามวันที่ได้ปฏิบัติงานจริง  จากงบประมาณแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ ปี 

๒๕๕๘ (รหัสโครงการ ๕๘A๓๓๒๐๔คคศ๐๑W๐๒) 

 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  ๒๔ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์) 

                                คณบดีคณะครุศาสตร์ 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 


