คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่.๑๓๒
......../2564
เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมเอกสาร
และเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2564
………………………………………………………………..
เพื่อให้การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ผู้รับผิดชอบเขียนรายงาน

นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวปราณี อยู่เด็น
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง, นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ, นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม,
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์, นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์, นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางปิยวรรณ ชูพูล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นางวลัยพร สงเสน, นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ, นางวลัยพร สงเสน
ตัว บ่ งชี้ที่ 1.7 ร้ อ ยละของนวั ต กรรมหรือ งานสร้ า งสรรค์ ข องผู้ เ รี ยนสู่ ก าร นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง,
นาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
นางสาววารีรตั น์ ขุนทอง, นางสาวปราณี อยู่เด็น,
นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย, นางสาวศุภรัตน์ คงโอ,
นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม
ตัว บ่งชี้ที่ 1.8 ร้ อยละของผู้ส อนที่ส อบผ่า นสมรรถนะด้ านภาษาอังกฤษที่ นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวปราณี อยู่เด็น
มหาวิทยาลัยกาหนด
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง, นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ, นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม,
นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางณปภัช เมืองแก้ว,
นางศิริมา กรุงแก้ว
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางศิริมา กรุงแก้ว,
นางณปภัช เมืองแก้ว
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม, นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม
นาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละของผลงานบริการวิชาการที่บรู ณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 ร้อยละของผลงานทานุศลิ ปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และกลุม่ สถาบัน
1) แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติงานประจาปี
2) แผนกลยุทธ์การเงิน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
3) การบริหารจัดการความเสีย่ ง
4) การบริหารจัดการธรรมาภิบาล
5) การจัดการความรู้
6) การกากับติดตามผลการดาเนินงานแผนการบริหาร และพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7) การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีบรรลุเป้าหมาย

นางสาวจุรีรตั น์ คงอ่อนศรี, นางสาวปราณี อยูเ่ ด็น,
นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง, นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง,
นางสาวเนตรนภา สุจริต, นายอนันต์ ดือราแมหะยี
นางสาวจุรีรตั น์ คงอ่อนศรี, นางสาวเอื้ออารี บุญช่วย
นางสาวศุภรัตน์ คงโอ, นางสาวสดศรี อุ้ยกิ้ม,
นางสาวเนตรนภา สุจริต, นายอนันต์ ดือราแมหะยี
นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ, นางวลัยพร สงเสน
นางวลัยพร สงเสน, นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ

นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช, นางสาวปรีดา คงประสม
นางณปภัช เมืองแก้ว, นางศิริมา กรุงแก้ว
นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช, นางสาวปรีดา คงประสม
นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง
นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางสาวเนตรนภา สุจริต,
นายอนันต์ ดือราแมหะยี
นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์, นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง
นางปิยวรรณ ชูพูล
นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี, นางปิยวรรณ ชูพูล
นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช, นางสาวปรีดา คงประสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2564
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

