
 
  
 
 
 

 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่ 2020/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2563 

        -------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และ 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงแต่งตั ้ง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้  โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้กำกับดูแล  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ที ่
รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 
พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล  มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล รวมรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงจากการดำเนินงานที่ผ่านมา
และเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
    สั่ง ณ วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 

 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข) 
อธิการบดี 
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เอกสารแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 2020/2563 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2563 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง  

งานการเจ้าหน้าที่ 
1. นางพัชราพรรณ  ศิลกุล 
2. นายศิริชัย  ตาลสุข 
3. นางสาวกัลยภาพรรณ  เกิดเดช 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์
ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
15 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
1. นางพัชราพรรณ  ศิลกุล 
2. นายศิริชัย  ตาลสุข 
3. นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี  
๒. นางสาวสำเนียง  สุขเมือง      
๓. นางสาวพรรณณิชา  แสงนก 
๔. ดร.ณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีแก้ว 
๕. นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ 
๖. นางสาวณุตรา  พงษ์ไทย 
๗. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑. ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์  ขอมน้อย 
๒. นางสาวเนตรชนก  แสงบุญ 
๓. นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง 
๔. นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมา 
๕. นางสาวณัฐชา  ศิลาฤกษ์ 
6. นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันภาษา 
1. นางสาวอรพนิตา  จรัสธนวรพัฒน์ 
2. นางสมฤดี  ศรีเมือง 
3. นางสาววิภารัศมิ์  เหมบุรษุ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2563 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
1. นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 
2. นางสาวจันทิมา  คุ้มภัยเพื่อน 
คณะทั้ง 5 คณะ 
1. นางสาวกนกศรี  จันทรังสรรค์ 
2. นางสาววิรงลอง  ทองขาว 
3. นางสาวจารุวรรณ  กองสี 
4. นายอุกกฤษฏ์  จารุรัตน์จามร 
5. นางสาวแสงจันทร์  สอนสว่าง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริม
สมรรถนะด้านดิจิทัล 
 

4 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์                   
2. นายทองสุก  คำตะพล      
3. นายหรรษธร  ขวัญหอม                
4. นายชัยมงคล  แก้วสี                 
5. นายไพบูลย์  กันยา  
6. นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา 
7. นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย์ยุภา  คำตะพล 
2. นางสาวชนากานต์  พิณเขียว 
คณะทั้ง 5 คณะ 
1. นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธิ์ 
2. นายสรศักดิ์  พิลาเกิด 
3. นางพิมพ์ชญา  กรอุตตมา 
4. นางลักษณ์คณา  กิจจรัส 
5. นางณัฐณิชา  อินจำปา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 - 6 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผศ.ดร. นชุจรี  สิงห์พันธ์ 
2. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
3. นายบรรจง  สุรินทร ์
4. นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ 
5. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 
6. นางสาวรมิดา  สายทอง 
7. นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2563 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

8. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผศ.ดร. นชุจรี  สิงห์พันธ์ 
2. นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี 
3. นายบรรจง  สุรินทร ์
4. นางสาวปิยนันท์  โอ่คำ 
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

2.50 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
4. ผู้อำนวยการกลาง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผศ.ดร. นชุจรี  สิงห์พันธ์ 
2. นายบรรจง  สุรินทร ์
3. นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน 
4. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 
งานการเจ้าหน้าที่ 
1. นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ร้อยละ  

20 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผศ.ดร. นุชจรี  สิงห์พันธ์ 
2. นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 
3. นางสาวรมิดา  สายทอง 
4. นายบรรจง  สุรินทร ์
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระบบและ
กลไกการพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

4  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผศ.ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ 
2. นางรัดดา สำราญพันธุ์ 
3. นายยศรพี  ทองเจริญ 
3. นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง 
4. นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี 
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 
6. นางสาววัชรพร  เบ้าชาลี 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ผศ.ดร. สุวัฒน์  อินทรประไพ 
2. นางรัดดา สำราญพันธุ์ 
3. นายยศรพี  ทองเจริญ 
3. นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง 
4. นางกฤษวีณ์ภัค  ทองสี 
5. นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 
6. นางสาววัชรพร  เบ้าชาลี 



4 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2563 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ และความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ ท่ี  4.1  ระบบและ
กลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกฝ่าย 
2. นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร 
3. นางนิภา  พิลาเกิด 
4. นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 
5. นางสาวมนชยา  คลายโศก 
6. นายวิโรจน ์ หุ่นทอง 
7. นางสาวปวีณา  บัวบาง 
8. นางอมรรัตน์  กาละบุตร 
9.  นางสาวสุพิชญา  พูนมี 
10. นางสาวมัลลิกา  อุฤทธิ์ 
11. นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 
12. นางสาวจิรภา  เหมือนพิมทอง 
13. นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  4.2  ผลลัพธ์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 เรื่อง 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมทุกฝ่าย 
2. นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร 
3. นางนิภา  พิลาเกิด 
4. นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 
5. นางสาวมนชยา  คลายโศก 
6. นายวิโรจน ์ หุ่นทอง 
7. นางสาวปวีณา  บัวบาง 
8. นางอมรรัตน์  กาละบุตร 
9.  นางสาวสุพิชญา  พูนมี 
10. นางสาวมัลลิกา  อุฤทธิ์ 
11. นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 
12. นางสาวจิรภา  เหมือนพิมทอง 
13. นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 4 ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย์ยุภา  คำตะพล 
2. นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา 
3. นางสาวทิวา  ไพรเขต 
4. นายพิชิตชัย  ศิริโสม 



5 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2563 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

5. นางสาวชนากานต์  พิณเขียว 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การบริหาร
ของสถาบันเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

 

       เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจำปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย    
ของแผนกลยุทธ์ 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒. นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแวน่ 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 
4. นายพงษ์ศิริ  เกษดี 

       เกณฑ์ข้อ 2 การกำกับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหาร หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวไพรินทร์  เดชะ 
๒. นางสาวศิรินภา  จั๋นโปแวน่ 
๓. นายสัพพัญญู  ปิ่นพิทักษ์ 
4. นายพงษ์ศิริ  เกษดี 

        เกณฑ์ข้อ 3  
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
6. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองนโยบายและแผน 
๑. นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 
๒. นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์ 
กองกลาง 
1. นางสาวนันทพร  ทองจิตติ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย
ปี

การศึกษา 
2563 

รายช่ือ 
ผู้กำกับดูแล 

รายช่ือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
อย่างน้อย 1 เรื่อง  

7. ผู้อำนวยการกองกลาง  
8. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

       เกณฑ์ข้อ 4  
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑. นางวันวิสาข์  บุญจันทร ์
2. นางชลิตา  บัวเปรม 
3. นายกฤษดา  ชูละออง 
 

        เก ณ ฑ์ ข้ อ  5   การ
กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดำเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

        เกณฑ์ข้อ 6  การ
กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ  และ
สายสนับสนุน   

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง  

งานการเจ้าหน้าที่ 
1. นางพัชราพรรณ  ศิลกุล 
2. นายศิริชัย  ตาลสุข 
3. นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์ 

        เกณฑ์ข้อ 7  การ
กำกับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดำเนินงานด้าน
การประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่สถาบันกำหนด 
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ   
 

ผ่าน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ผลการ
บริหารงานของคณะ 

3.51 
คะแนน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
2. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
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รายช่ือ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ระบบกำกับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 5  ข้อ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 
2. นางอาทิตยา  ฉิมมา 
3. นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา 
4. นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 

 
 


