
  

 

     
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที ่957/๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
................................................. 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้
เกณฑแ์ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร.      
อัตลักษณ์และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2555 ระบุว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 ในช่วงเดือนตุลาคม 2558  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 บรรลุเป้าหมาย และด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
๑.๒   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๑.๓   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
๑.๔   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๑.๕   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๑.๖   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
๑.๗   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
๑.๘   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๑.๙   รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้  กรรมการ 
๑.๑๐  ผูช้่วยอธิการบดีทุกท่าน  กรรมการ 
๑.๑๑  คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๒  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๓  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี/กอง ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๔  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
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๑.๑๕  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ  กรรมการ 
๑.๑๖  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
1.17  ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 
1.18  หวัหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม  กรรมการ 
๑.๑9  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ดังนี้ 
     ๑.  ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด าเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ

ประกันคุณภาพภายใน 
     3.  ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

4.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดยถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

5.  อ านวยการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้บรรลุตามเป้าหมาย และร่วม
ยอมรับผลการประเมิน และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 
2.  คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ กรรมการ 
  3.  นางสาวกาญจนา คูนิอาจ กรรมการ 
  4.  นายชนาธิป ลีนิน กรรมการและเลขานุการ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวตรีสุวรรณ สามทอง กรรมการ 
  4.  นายปกรณ ์ ชาติพันธุ์ กรรมการ 
  5.  นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ม กรรมการ 
  6.  นางสาวณัฐริณีย์ ไข่จันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
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  ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวตรีสุวรรณ สามทอง กรรมการ 
  4.  นายปกรณ์ ชาติพันธุ์ กรรมการ 
  5.  นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ม กรรมการ 
  6.  นางสาวณชัชา จันทร์แก้ว กรรมการและเลขานุการ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธานกรรมการ 
  3.  นายราเชนทร์ อาการส กรรมการ 
  4.  นายณัฐวุฒิ ทองศร กรรมการ 
  5.  นางสุมณฑา สุวรรโณ กรรมการ 
  6.  นางสาวนันทวดี จันทร์ศรีบุตร กรรมการ 
  7.  นางขนิษฐา พุธจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐสาร กรรมการ 
  4.  นายนิทัศน์ ข าตร ี กรรมการ 
  5.  นางสาวสโรชา เรืองกาญจน์ กรรมการ 
  6.  นางสาวจิราพร เทพวารินทร์ กรรมการ 
  7.  นางดาวดล จันทรประทิน กรรมการและเลขานุการ 
 
 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
  3.  ผศ.ประภาศรี ศรีชัย กรรมการ 
  4.  นางสาววรพร ธารางกูร กรรมการ 
  5.  นายเชิด คงห้อย กรรมการ 
  6.  นางสาวบุญบรรจง สายลาด กรรมการ 
  7.  นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเลขา กรรมการ 
  8.  นางสาวจริญาภรณ์ ช่วยเรือง กรรมการ 
  9.  นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
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  ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
  3.  ผศ.ประภาศรี ศรีชัย กรรมการ 
  4.  นางสาววรพร ธารางกูร กรรมการ 
  5.  นายเชิด คงห้อย กรรมการ 
  6.  นางสาวบุญบรรจง สายลาด กรรมการ 
  7.  นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเลขา กรรมการ 
  8.  นางสาวจริญาภรณ์ ช่วยเรือง กรรมการ 
  9.  นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
  3.  ผศ.ประภาศรี ศรีชัย กรรมการ 
  4.  นางสาววรพร ธารางกูร กรรมการ 
  5.  นายเชิด คงห้อย กรรมการ 
  6.  นางสาวบุญบรรจง สายลาด กรรมการ 
  7.  นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเลขา กรรมการ 
  8.  นางสาวจริญาภรณ์ ช่วยเรือง กรรมการ 
  9.  นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ประธานกรรมการ 
  3.  นายวรพงค์ บุญช่วยแทน กรรมการ 
  4.  นายณัฐวุฒิ จันศรีบุตร กรรมการ 
  5.  นางณิชา ประสงค์จันทร์ กรรมการ 
  6.  นายพลากร พันธุ์มณี กรรมการ 
  7.  นางสาวบุษราคัม ทองเพชร กรรมการ 
  8.  ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ กรรมการ 
  9.  นางสาวกฤติกา จินาชาญ กรรมการ 
  10.นายสุไหลหมาน หมาดโหยด กรรมการ 
  11.นายสุดนัย เครือหลี กรรมการ 
  12.ผศ.ชไมพร เพ็งมาก กรรมการ 
  13.นางสาวกันย์สินี พันธ์วนิชด ารง กรรมการ 
  14.นายศิววงศ ์ เพชรจุล กรรมการ 
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  15.นางสาวน้ าฝน จันทร์นวล กรรมการ 
  16.ผศ.ภาวนา พุ่มไสว กรรมการ 
  17.นายปรีดา เกิดสุข กรรมการ 
  18.นางสาวภิสาย ขุนทอง กรรมการ 
  19.นางสาวปุณฑริก เกิดทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นายจเร สุวรรณชาติ กรรมการ 
  4.  นายพลากร พันธุ์มณี กรรมการ 
  5.  สายสุริยัณห์ ข าแจ้ง กรรมการ 
  6.  นายอภิชาติ คัญทะชา กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
       ข้อ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวจาริณี แก้วประสิทธิ์ กรรมการ 
  4.  นางสาวรวีพร บัวทองผุด กรรมการและเลขานุการ 
 
        ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองคลัง ประธานกรรมการ 
  3.  นางสุรีย์ ไพโรจน์ กรรมการ 
  4.  นางสาววรันธร บุญช่วย กรรมการ 
  5.  นางสาวสลักจิตร อมรทรัพย์ กรรมการ 
  6.  นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย กรรมการ 
  7.  นางสุนิสา ปิยะภาโส กรรมการ 
  8.  นางวรรณี รัตนประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 /ข้อ 3. ด าเนินงาน ... 
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   ข้อ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  นายเสนอ สะอาด ผู้ก ากับ ติดตาม 
  3.  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ประธานกรรมการ 
  4.  นางมุทิตา แก้วนาแค กรรมการ 
  5.  นางปิยวรรณ ชูพูล กรรมการ 
  6.  นายชาติชาย ช่างแก้ กรรมการและเลขานุการ 
 
   ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวแสงเดือน ประสงค์จันทร์ กรรมการ 
  4.  นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง กรรมการ 
  5.  นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ กรรมการ 
  6.  นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
 
   ข้อ 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ประธานกรรมการ 
  3.  ผศ.ธยา ภิรมย์ กรรมการ 
  4.  นางสาวกชธินันท์ ทองค า กรรมการ 
  5.  นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง กรรมการ 
  6.  นางสาวกาญจนา คูนิอาจ กรรมการและเลขานุการ 
 
   ข้อ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวตรีสุวรรณ สามทอง กรรมการ 
  4.  นางสาวอรวรรณ ประยูรทอง กรรมการ 
  5.  นางสาวปวีณา หีมชูด กรรมการ 
  6.  นายปกรณ ์ ชาติพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 /ข้อ 7. การก ากับ ... 
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   ข้อ 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ประธานกรรมการ 
  3.  รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง กรรมการ 
  4.  นางจันตินา สุชาฎา  กรรมการ 
  5.  นางสาวพัชรากร รัตนภูมี กรรมการ 
  6.  นางสาวกาญจนา คูนิอาจ กรรมการและเลขานุการ 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวกาญจนา คูนิอาจ กรรมการ 
  4.  นายชนาธิป ลีนิน กรรมการและเลขานุการ 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นายต่อยศ เจริญ กรรมการ 
  4.  นางสาวจามรี เลาหสกุล กรรมการ 
  5.  นางสาวระวิวรรณ รุณปักษ์ กรรมการ 
  6.  นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ กรรมการและเลขานุการ 
 
 องค์ประกอบ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส 
  - ตัวบ่งชี้ Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นางราตรี สุยบางด า กรรมการ 
  4.  นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด กรรมการ 
  5.  นางดารุณ ี พรานชู กรรมการ 
  6.  นายชนาธิป ลีนิน กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 /องค์ประกอบ ... 
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 องค์ประกอบ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย 
  - ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนานักษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็น
นักปฏิบัติ (Hands-on) 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นายต่อยศ เจริญ กรรมการ 
  4.  นางสาวจามรี เลาหสกุล กรรมการ 
  5.  นางสาวระวิวรรณ รุณปักษ์ กรรมการ 
  6.  นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ กรรมการและเลขานุการ 
 
  - ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
(Technology Based Education-Training) 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นายต่อยศ เจริญ กรรมการ 
  4.  นางสาวจามรี เลาหสกุล กรรมการ 
  5.  นางสาวระวิวรรณ รุณปักษ์ กรรมการ 
  6.  นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ กรรมการและเลขานุการ 
 
  - ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional 
Oriented) ให้กับนักศึกษา 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธานกรรมการ 
  3.  นายต่อยศ เจริญ กรรมการ 
  4.  นางสาวจามรี เลาหสกุล กรรมการ 
  5.  นางสาวระวิวรรณ รุณปักษ์ กรรมการ 
  6.  นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ กรรมการและเลขานุการ 
 
  - ตัวบ่งชี้ Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อ
ท้องถิ่น 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
  3.  ผศ.ประภาศรี ศรีชัย กรรมการ 
  4.  นางสาววรพร ธารางกูร กรรมการ 
  5.  นายเชิด คงห้อย กรรมการ 
  6.  นางสาวบุญบรรจง สายลาด กรรมการ 
  7.  นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเลขา กรรมการ 
  8.  นางสาวจริญาภรณ์ ช่วยเรือง กรรมการ 
  9.  นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 /- ตัวบ่งชี ้... 
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  - ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการพระราชด าริ 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ประธานกรรมการ 
  3.  นายวรพงค์ บุญช่วยแทน กรรมการ 
  4.  นายณัฐวุฒิ จันศรีบุตร กรรมการ 
  5.  นางณิชา ประสงค์จันทร์ กรรมการ 
  6.  นายพลากร พันธุ์มณี กรรมการ 
  7.  นางสาวบุษราคัม ทองเพชร กรรมการ 
  8.  ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ กรรมการ 
  9.  นางสาวกฤติกา จินาชาญ กรรมการ 
  10.นายสุไหลหมาน หมาดโหยด กรรมการ 
  11.นายสุดนัย เครือหลี กรรมการ 
  12.ผศ.ชไมพร เพ็งมาก กรรมการ 
  13.นางสาวกันย์สินี พันธ์วนิชด ารง กรรมการ 
  14.นายศิววงศ ์ เพชรจุล กรรมการ 
  15.นางสาวน้ าฝน จันทร์นวล กรรมการ 
  16.ผศ.ภาวนา พุ่มไสว กรรมการ 
  17.นายปรีดา เกิดสุข กรรมการ 
  18.นางดาริณี รักษ์ทอง กรรมการ 
  19.นางสาวสิริมาศ ลิ่มสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 
 องค์ประกอบ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 
  - ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
  1.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวตรีสุวรรณ สามทอง กรรมการ 
  4.  นางสาวปุนยภัทร นิยมเดชา กรรมการ 
  5.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร กรรมการและเลขานุการ 
 
  - ตัวบ่งชี้ Srivijaya 3.2 ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
บริการ 
  1.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวสุนทรี จงคด ี กรรมการ 
  4.  นางสาวจิดารัชต์ เพ็ชรจ ารัส กรรมการ 
  5.  นางสาวรจวรรณ รามแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 /- ตัวบ่งชี ้... 
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  - ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  1.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวกุลธิดา มะลิทอง กรรมการ 
  4.  นางสาวดวงกมล จิตภักด ี กรรมการ 
  5.  นางวศินี จิตภูษา กรรมการ 
  6.  นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 องค์ประกอบ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D) (นโยบายรัฐ) 
  - ตัวบ่งช้ี Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการ สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาววันทนา สุวรรณหงส์ กรรมการ 
  4.  นางนันท์นภัส โอภาโส กรรมการ 
  5.  นายซัมพูเด็ง มีนา กรรมการ 
  6.  นางพรกนก อินทศิริ กรรมการและเลขานุการ 
 
  - ตัวบ่งชี้ Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี 
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
  1.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ก ากับ ติดตาม 
  2.  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธานกรรมการ 
  3.  นางสาววันทนา สุวรรณหงส์ กรรมการ 
  4.  นางนันท์นภัส โอภาโส กรรมการ 
  5.  นายซัมพูเด็ง มีนา กรรมการ 
  6.  นางพรกนก อินทศิริ กรรมการและเลขานุการ 
 
      

  หน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ การศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

๑. ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาผลการด าเนินงาน 
๒. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 
๓. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 

2557 แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 /4. ร่วมน าผล... 

 



-๑๑- 
 

๔. ร่วมน าผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากคณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย พัฒนาตัวบ่งชี้และสถาบัน 

 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  28  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
                                                                              

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


