คําสัง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ ๑๒๒๓ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามตัวบ ง ชี้ การประกัน คุณภาพภายนอกรอบสาม ของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ
เพื่อ เตรียมความพรอมรั บการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ดวยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเปนการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิท ยาลัย โดยสงเสริมและ
สนั บ สนุ นให มีก ารตรวจสอบและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในทุ กปก ารศึ กษา ตามที่ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติกําหนดไว ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย ครบรอบการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสาม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กําหนดใหทุกสถาบันการศึกษาตองรับการ
ประเมินภายนอกทุก ๕ ป
เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรีย บรอยและสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๗ (๑) แหง พระราชบั ญญัติมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็ นควร
แต งตั้ งคณะกรรมการกํ ากั บดู แลรับ ผิด ชอบการดําเนิ นงานและการจัด ทํา รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเตรีย ม
ความพรอมรับ การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ดังตอไปนี้
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
กลุมตัวบงชีพ้ ื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
๑ ป
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

ผูกํากับตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรวบรวมรายงาน

รองอธิการบดี
กพ./สวส.
(รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี)

๑.นายสุวุฒิ ตุมทอง
๒.นางนัทกร ศรีทอง

รองอธิการบดี
สวท./สวส./กพ
(รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี)

๑.นางสมใจ บุญสรรค
๒.น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ

รองอธิการบดี
สวท./วจ./คณะที่ ๑.นางสมใจ บุญสรรค
(รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี) เปดสอนปริญญาโท ๒.น.ส.เสาวลักษณ คีรีวงศ
๒ / ดานการวิจัยและงานสรางสรรค

-๒-

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน
ดานบริการวิชาการแกสังคม
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรบั การ
รับรองคุณภาพ

ผูกํากับตัวบงชี้

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรวบรวมรายงาน

ผูชวยอธิการบดี
(ผศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร)
ผูชวยอธิการบดี
(ผศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร)

คณะ/วจ./สวพ. ๑.ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
๒.น.ส.ออมใจ บุญหนุน
คณะ/วจ./สวพ. ๑.ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
๒.น.ส.ออมใจ บุญหนุน

รองอธิการบดี
(รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี)

คณะ/วจ./สวท./ ๑.ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
สวพ./กบ.
๒.น.ส.พัชราภรณ จันทรฉาย
๓.น.ส.ออมใจ บุญหนุน
๔.วาที่ ร.ต.จรายุทธ โซะมาลี
คณะ/วจ./สวพ./ ๑.ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
สวท.
๒.น.ส.ออมใจ บุญหนุน

๘. ผลการนําความรูและ
ผูชวยอธิการบดี
ประสบการณจากการ
(ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร)
ใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสราง ผูชวยอธิการบดี
ความเขมแข็งของชุมชนหรือ (ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร)
องคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุน รองอธิการบดี
ดานศิลปะและวัฒนธรรม (รศ.สหายพล มีชูนึก)
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพใน รองอธิการบดี
มิติทางศิลปะและ
(รศ.สหายพล มีชูนึก)
วัฒนธรรม
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบตั ติ ามบทบาท
รองอธิการบดี
หนาที่ของสภาสถาบัน
(ผศ.ดร.ศิรกิ ลุ คลองคํานวณการ)
๑๓. การปฏิบตั ติ ามบทบาท
รองอธิการบดี
หนาที่ของผูบริหารสถาบัน (ผศ.ดร.ศิริกลุ คลองคํานวณการ)
๑๔. การพัฒนาคณาจารย
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี)
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินประกันคุณภาพ ผูชวยอธิการบดี
ภายในรับรองโดยตนสังกัด (นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ)

คณะ/วจ./สวพ. ๑.ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
๒.น.ส.ออมใจ บุญหนุน
คณะ/วจ./กก./
กบว./กบน./
กบส.
คณะ/วจ./กก./
กบว./กบน./
กบส.

๑.ผศ.ชาญณรงค ศรีทรงเมือง
๒.น.ส.สุนยี  มงคลแท
๑.ผศ.ชาญณรงค ศรีทรงเมือง
๒.น.ส.สุนยี  มงคลแท

กก.

๑.ผศ.ชาญณรงค ศรีทรงเมือง
๒.น.ส.นิศานาถ ศรีสังวร
กก.
๑.ผศ.ชาญณรงค ศรีทรงเมือง
๒.น.ส.นิศานาถ ศรีสังวร
คณะ/วจ./กบ./ ๑.น.ส.พัชราภรณ จันทรฉาย
สวท.
๒.วาที่ ร.ต.จรยุทธ โซะมาลี
คณะ/วจ./สคศ. ๑.ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
๒.นางสิริพร เรืองสุรัตน
๓ / กลุมตัวบงชี้อตั ลักษณ

-๓-

