
 
         

 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ที ่          /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
.............................................. 

  เพ่ือให้การก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมก าหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ   
๑.๑  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองคณบดีทุกท่าน  กรรมการ 
๑.๓  หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการ 
๑.๔  ผูช้่วยคณบดีทุกท่าน  กรรมการ 
๑.๕  หวัหน้าสาขาวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
๑.๕  หัวหน้าหมวดวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
1.6  หัวหน้างานวิชาการ วิจยัและบริการวิชาการ  กรรมการ 
1.7  หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
1.8  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๑.9  หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ก าหนด  ทบทวนนโยบาย ด้านประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
๒. ก ากับดูแลการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามระบบ 
๓. พิจารณามอบหมายให้มีผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามล าดับ 
๔. ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ที่ได้มอบหมาย (ดังเอกสารแนบ) 
๕. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพ่ือก ากับ ดูแล และติดตาม         

การด าเนินงานประกันคุณภาพ 
๖. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผล และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

๒. คณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
๒.๑  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
๒.๒  รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน    กรรมการ 
2.3  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
2.4  หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการ 
2.5  หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่าน  กรรมการ 

/2.6 หัวหน้ำหมวดวิชำ… 
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2.6  หัวหน้าหมวดวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
2.7  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน กรรมการ 
2.8  หัวหน้างานวิชาการ วิจยัและบริการวิชาการ  กรรมการ 
2.9  หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
2.10 หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
2.11  หวัหน้าหลักสูตร  กรรมการ 

  2.12  หวัหน้าทะเบียน             กรรมการ 
2.13  หวัหน้าวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
2.14  หวัหน้าบริการวิชาการแก่สังคม  กรรมการ 
2.15  หวัหน้าการจัดการความรู้ (KM)  กรรมการ 
2.16  หวัหน้าแผนยุทธศาสตร์  กรรมการ 
2.17  หวัหน้าบริหารความเสี่ยง  กรรมการ 
2.18  หวัหน้าบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
2.19  หวัหน้าการเงิน  กรรมการ 
2.20  หวัหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรรมการ 
2.21  หวัหน้าศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์  กรรมการ 
2.22  หวัหน้าสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา  กรรมการ 
2.23  หวัหน้าศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
๒.24  หวัหน้าประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ก ากับดูแลและด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับหมอบหมาย (ดังเอกสารแนบ) 
๒. จัดเก็บ/สนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๓.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ประธานกรรมการ 
๓.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    กรรมการ 
๓.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
๓.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี    กรรมการ 
๓.5 หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่าน    กรรมการ 
3.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน  กรรมการ 
3.7 หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
3.8 หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
3.9 หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๓.10หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี ดังนี้ 
๑. ทบทวนและจัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ  
๒. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบหรือตามแผน 
๓. ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
๔. ประสานงานด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
๕. ก ากับดูแล ตรวจสอบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ในระบบ IQA และ 

ระบบ CHE QA Online 
     /6.เสนอแนะ… 
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๖. เสนอแนะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงาน 

กลไก และวิธีการให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัย (CEO) คณะกรรมการบริหารคุณภาพมอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 
 

 

สั่ง  ณ  วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
           (นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์) 
                                                                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยคุณภำพ 

ระดับหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

๑. กำรก ำกับมำตรฐำน    

๑.๑ 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๒. บัณฑิต    

๒.๑ 
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
*ยกเว้นหลักสตูร วทบ. 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมลูฯ 

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๒.๒ 
การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

   

 
• ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ปริญญาตรี) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
*ยกเว้นหลักสตูร วทบ. 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมลูฯ 

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๓. นักศึกษำ    

๓.๑ การรับนักศึกษา  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๓.๓ ผลที่เกดิกับนักศึกษา  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๔. อำจำรย์    

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๔.๒ คุณภาพอาจารย์  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๔.๓ ผลที่เกดิกับอาจารย์  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๕. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน    

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๕.๒ 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๕.๓ การประเมินผู้เรยีน  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๕.๔ 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- สาขาวิชา/หลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่าน 

ค่ำเป้ำหมำย  3.20 คะแนน 

 



   

-๑- 
 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยคุณภำพ  
ระดับคณะ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕64 
องค์ 

ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

๑. กำรผลิตบัณฑิต    

๑.๑ 
ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
(สกอ.๑.๑) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตร 

๑.๒ 
อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
(สกอ.๑.๒) 

-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารงานบุคคล หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

๑.๓ 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.๑.๓) 

-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารงานบุคคล หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

๑.๔ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ.๑.๔) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน หัวหน้าทะเบียน 

๑.๕ 
การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
(สกอ.๑.๕) 

-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

- งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
- งานศิษย์เก่าและ
ชุมชนสัมพันธ์ 

- หัวหน้าแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 
- หัวหน้าศิษย์เก่าและชุมชน
สัมพันธ์ 

๑.๖ 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
(สกอ.๑.๖) 

-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
งานสโมสรและ
กิจกรรมนักศึกษา 

หัวหน้าสโมสรและกิจกรรม
นักศึกษา 

๒. กำรวิจัย    

๒.๑ 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (สกอ.๒.๑) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา หัวหน้าวิจัยและพัฒนา 

๒.๒ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(สกอ.๒.๒) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา หัวหน้าวิจัยและพัฒนา 

๒.๓ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (สกอ.๒.๓) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา หัวหน้าวิจัยและพัฒนา 

๓. กำรบริกำรวิชำกำร    

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.๓.๑) -รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
งานบริการวิชาการแก่
สังคม 

หัวหน้าบริการวิชาการแก่
สังคม 

๔. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๔.๑ 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) 

-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม 

๕. กำรบริหำรจัดกำร    

๕.๑ 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ (สกอ.๕.๑) 

   

 ๕.๑.๑ การพัฒนาแผน 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานแผนยุทธศาสตร ์ หัวหน้าแผนยุทธศาสตร ์

 ๕.๑.๒ การเงิน 
 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานการเงิน หัวหน้าการเงิน 

 ๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารความเสีย่ง หัวหน้าบริหารความเสี่ยง 



   

-๒- 
 

 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

 ๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

 ๕.๑.๕ การจัดการความรู ้ -รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
งานการจัดการความรู้ 
(KM) 

หัวหน้าการจัดการความรู้ 
(KM) 

 ๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารงานบุคคล หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

 ๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน -รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หัวหน้าประกันคณุภาพ
การศึกษา 

๕.๒ 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
(สกอ.๕.๒) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

-๓- 
 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ีตำมเป้ำหมำยคุณภำพ  
ระดับคณะ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 
 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

๑. กำรผลิตบัณฑิต    

๑.๑ 
ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
(สกอ.๑.๑) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกยีรต ิ

๑.๒ 
อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
(สกอ.๑.๒) 

-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารงานบุคคล 
นายสุรโิย  ก่อวาณิชกุล 
 

๑.๓ 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.๑.๓) 

-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารงานบุคคล 
นายสุรโิย  ก่อวาณิชกุล 
 

๑.๔ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ.๑.๔) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานทะเบียน 
นางศุภานัน ปิ่นเจรญิ 
 

๑.๕ 
การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
(สกอ.๑.๕) 

-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

- งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
- งานศิษย์เก่าและ
ชุมชนสัมพันธ์ 

น.ส.กนกนาท ทรัพย์พานิช 
นายเกียรติภูมิ  เส็งสมุทร 

๑.๖ 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
(สกอ.๑.๖) 

-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
งานสโมสรและ
กิจกรรมนักศึกษา 

น.ส.กนกนาท ทรัพย์พานิช 
 

๒. กำรวิจัย    

๒.๑ 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (สกอ.๒.๑) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา น.ส.นิสากร  น่วมศรีนวล 

๒.๒ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(สกอ.๒.๒) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา น.ส.นิสากร  น่วมศรีนวล 

๒.๓ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (สกอ.๒.๓) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานวิจัยและพัฒนา น.ส.นิสากร  น่วมศรีนวล 

๓. กำรบริกำรวิชำกำร    

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.๓.๑) -รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
งานบริการวิชาการแก่
สังคม 

นางศุภานัน  ปิ่นเจรญิ 
 

๔. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๔.๑ 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) 

-รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม นายเกียรติภูมิ  เส็งสมุทร 

๕. กำรบริหำรจัดกำร    

๕.๑ 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ (สกอ.๕.๑) 

   

 ๕.๑.๑ การพัฒนาแผน 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานแผนยุทธศาสตร ์ นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 

 ๕.๑.๒ การเงิน 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานการเงิน 
น.ส.ชลิตา  อินสะโร 
น.ส.เยาวภา เทวะผลิน 

 ๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารความเสีย่ง น.ส.อรวรรณ  มุกนนท์ 



   

-๔- 
 

 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู/รำยงำน 

 ๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารงานบุคคล นายวรวุฒิ สาสิงห์ 

 ๕.๑.๕ การจัดการความรู ้ -รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
งานการจัดการความรู้ 
(KM) 

น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกยีรต ิ

 ๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร 
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและฝ่าย
วางแผน 

งานบริหารงานบุคคล 
นายวรวุฒิ  สาสิงห ์
นายสุรโิย  ก่อวาณิชกุล 
 

 ๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน -รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกยีรต ิ

๕.๒ 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
(สกอ.๕.๒) 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย งานหลักสูตร น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกยีรต ิ

 




