
 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่........./2564 

เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมเอกสาร  
และเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564  

……………………………………………………………….. 
 

  เพ่ือให้การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

  ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศกึษา ผู้รับผิดชอบเขียนรายงาน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวปราณี อยู่เด็น  

นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง, นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ, นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม,  
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก นางเสาวรัตน ์แสงศรีจันทร์, นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ นางเสาวรัตน ์แสงศรีจันทร์, นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางปิยวรรณ ชูพูล 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางวลัยพร สงเสน, นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ, นางวลัยพร สงเสน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง, 
นางสาววารีรตัน์ ขุนทอง, นางสาวปราณี อยู่เด็น, 
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย, นางสาวศุภรัตน์ คงโอ, 
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวปราณี อยู่เด็น  
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง, นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ, นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม,  
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางธัญเรศ แซล่ิ่ม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางณปภัช เมืองแก้ว, 
นางศิริมา กรุงแก้ว 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางศิริมา กรุงแก้ว, 
นางณปภัช เมืองแก้ว 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางธัญเรศ แซล่ิ่ม 

๑๓๒



องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม นางสาวจุรีรตัน ์คงอ่อนศรี, นางสาวปราณี อยูเ่ด็น, 

นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง, นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง,
นางสาวเนตรนภา สจุริต, นายอนนัต์ ดือราแมหะย ี

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ร้อยละของผลงานบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

นางสาวจุรีรตัน ์คงอ่อนศรี, นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย 
นางสาวศุภรตัน์ คงโอ, นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม,  
นางสาวเนตรนภา สจุริต, นายอนนัต์ ดือราแมหะย ี

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ, นางวลัยพร สงเสน 
4.2 ร้อยละของผลงานท านุศลิปวฒันธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

นางวลัยพร สงเสน, นายอาทิตย์ ด้วนเกต ุ
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และกลุม่สถาบัน 

 

1) แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติงานประจ าป ี นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช, นางสาวปรีดา คงประสม 
     2) แผนกลยุทธ์การเงิน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี นางณปภัช เมืองแก้ว, นางศิริมา กรุงแก้ว 
     3) การบริหารจดัการความเสีย่ง นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช, นางสาวปรีดา คงประสม  
     4) การบริหารจดัการธรรมาภบิาล นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง 
     5) การจัดการความรู ้ นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวเนตรนภา สุจริต, 

นายอนันต์ ดือราแมหะยี 
     6) การก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนการบริหาร และพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

นางเสาวรัตน ์แสงศรีจันทร์, นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง 

    7) การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นางปิยวรรณ ชูพูล 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบการประกันคณุภาพหลักสตูร นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางปิยวรรณ ชูพูล 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ร้อยละของตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลเุป้าหมาย นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช, นางสาวปรีดา คงประสม 

 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่      พฤศจิกายน  2564 
   
   สั่ง ณ วันที่    พฤศจิกายน  2564 

    
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร  ธารางกูร) 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน 
                                            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

๑
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