
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
                                                        ที่ 0598/๒๕65 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕64 

-------------------------- 
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน และให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย  ฯ  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

         ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท ์ ประเสริฐสังข ์ ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห ์  รองประธานกรรมการ  
1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพงษ์  แสงเรณู  กรรมการ 
1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต ์ กรรมการ 
1.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภิมล  บุญพอก  กรรมการ 
1.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  กรรมการ 
1.7  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุญช่วง  ศรีธรราษฏร ์ กรรมการ 
1.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์    สินธุเดช  กรรมการ 
1.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค ์ วิเศษสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 

 

         หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงาน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ติดตามประสานงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและประเมินผล ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

   ๒.  คณะกรรมกำรก ำกับตัวบ่งชี้และจดัเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
         องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 

        ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การพัฒนาแผน 
          ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ์
          ผู้จัดเก็บท ารายงานตัวบ่งชี ้  
                                 1. นางสาวณชิากมล  ศรีอาราม  

2. นายวัชรกร   เนตรถาวร  
3. นายประจติร   ประเสริฐสังข ์

                             4. นางสาวอารีรัตน ์  คุณหงส์                                      
     5. นางสาวพรทิวา   สารจันทร ์  
                                      6. นางยุพเรศน ์   ประทีป ณ ถลาง                                                                                                                        

   หน้าที่   
          1. วางแผน ด าเนนิงาน และพฒันา เก่ียวกับการพัฒนาแผน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  
2. รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 
3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนนุและประเมินผล เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน 

                                                                                                                   /ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 



~ 2 ~ 
 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลากร 
          ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค ์ วิเศษสัตย์ 
                              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภิมล  บุญพอก  
          ผู้จัดเก็บท ารายงานตัวบ่งชี ้  
                              1. นายประจิตร   ประเสริฐสังข ์  

        2. นางสาวณิชากมล    ศรีอาราม 
                                             3. นางยุพเรศน ์   ประทีป ณ ถลาง  

   หน้าที่   
         1. วางแผน ด าเนินงาน และพัฒนา เก่ียวกับการพฒันาบุคลากร ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนว

ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
2. รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 

 3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนนุและประเมินผล เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระบบกลไกการใช้งบประมาณ 
           ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ์
           ผู้จัดเก็บท ารายงานตวับ่งชี้  
             1. นางสาวพรทิวา   สารจันทร ์

2. นางสาวอารีรัตน ์  คุณหงส์                                     
3. นายวัชรกร   เนตรถาวร  

หน้าที่   
         1. วางแผน ด าเนินงาน และพัฒนา เก่ียวกับระบบกลไกการใช้งบประมาณทีส่อดคล้องกับนโยบายและ

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
2. รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 

 3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนนุและประเมินผล เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
          ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ์
          ผู้จัดเก็บท ารายงานตวับ่งชี้  
             1. นางสาวณิชากมล    ศรีอาราม  

2. นางยุพเรศน ์   ประทีป ณ ถลาง   
3. นางสาวพรทิวา   สารจันทร ์  

หน้าที่   
         1. วางแผน ด าเนินงาน และพัฒนา เก่ียวกับภาวะผูน้ าของผู้บริหารหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
2. รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 

 3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนนุและประเมินผล เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
          ผู้ก ากับตัวบ่งชี้    1. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ 
                               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภิมล  บุญพอก  
          ผู้จัดเก็บท ารายงานตัวบ่งชี ้  
                    1. นายวัชรกร   เนตรถาวร  

                                                     2. นายประจติร   ประเสริฐสังข ์  
                                                     3. นางสาวอารีรัตน์   คุณหงส์      

                                                                                                                      /หน้าที่   



~ 3 ~ 
 

หน้าที่ 
         1. วางแผน ด าเนินงาน และพัฒนา เก่ียวกับการพฒันาหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
2. รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 

 3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนนุและประเมินผล เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

๒.2 องค์ประกอบที่ 2 การพฒันาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการของ 

                            หน่วยงานเทียบเท่า 
         ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค ์ วิเศษสัตย์ 
                              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภิมล  บุญพอก  
        ผู้จัดเก็บท ารายงานตัวบ่งชี ้  

 1. นางสาวอารีรัตน ์   คุณหงส์   
                                                 2. นายวัชรกร   เนตรถาวร 

        3. นางสาวณิชากมล    ศรีอาราม 
หน้าที่   
         1. วางแผน ด าเนินงาน และพัฒนา เก่ียวกับกระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการของหน่วยงานเทียบเทา่ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

2. รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 
 3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนนุและประเมินผล เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
          ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศร ี   สืบสิงห ์
                               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภิมล       บุญพอก  
           ผู้จัดเก็บท ารายงานตวับ่งชี้  
                               1. นางยุพเรศน ์   ประทีป ณ ถลาง   

                           2. นางสาวพรทิวา   สารจันทร ์  
                                                 3. นายประจติร   ประเสริฐสังข์ 

หน้าที่   
          1. วางแผน ด าเนนิงาน และพฒันา เก่ียวกับระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
2. รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 

 3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนนุและประเมินผล เพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 เป็นตน้ไป 
 
   สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสรฐิสังข์) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพฒันาท้องถิ่น ปฏบิัติราชการแทน 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 


