
 
 
 

 
 

ค ำสั่งสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ 017/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับดูแล  และผู้จัดเก็บข้อมูลรำยตัวบ่งชี้ ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
ระดับสถำบัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

 
 เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลและกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนรวบรวมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2564  ของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  หมวด 6 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ  49  และ 50   
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ  31 (1)  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฎ พ.ศ. 2547        
จึงแต่งตั้งผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลรำยตัวบ่งชี้ และเขียนรำยงำนในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน  ระดับสถำบัน  ปีกำรศึกษำ  2564  ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผล 
ตัวบ่งชี้บังคับ   
1.1 กำรบริหำรของหน่วยงำน
สนับสนนุวิชำกำรเพื่อกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมภำรกิจ  

นำงสำวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ 
 

นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว 
นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
นำงสำวศศิวิมล      กำหลง 
นำงสำวพิชชำนันท์  กรีดกรำย 
นำงสำววณชิยำ     ทองสมนึก 
นำงสำวนงลักษณ์   ขำวผ่อง 

1.2 กำรส่งเสริมกำรใช้งำน
วิเครำะห์ หรืองำนวิจัยสถำบัน
เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 

อำจำรย์ภำคย์ พรำหมณ์แก้ว นำงสำวทิพย์วรรณ  ทองสัมฤทธิ์ 
นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
ดร.บัณฑิตพงษ์        ศรีอ ำนวย 
นำงสำวกมลดำ        เรืองอร่ำม 

1.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ให้บริกำร 

อำจำรย์ ดร.วรรณวิภำ มัธยมนนัท ์
อำจำรย์ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว 
อำจำรย์ปองพล รักกำรงำน 

นำงสำวทิพย์วรรณ  ทองสัมฤทธิ์ 
นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
นำงสำวพิชชำนันท์  กรีดกรำย 
นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว 
นำงสำวศศิวิมล      กำหลง 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผล 
นำงสำวนงลักษณ์  ขำวผ่อง 

1.4 ระดับควำมผูกพันของ
บุคลำกร 

นำงสำวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ 
 

นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว 
นำงสำววณิชยำ      ทองสมนึก 

1.5 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ
สู่ส ำนักงำนสีเขียว (Green 
office) 

นำงสำวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ 
 

อำจำรย์ ดร.วรรณวิภำ  มัธยมนนัท์ 
อำจำรย์ภำคย์        พรำหมณ์แก้ว 
อำจำรย์ปองพล      รักกำรงำน 
นำงสำวศศิวิมล      กำหลง 
นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
นำงสำวพิชชำนันท์  กรีดกรำย 
นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว 
นำงสำววณิชยำ      ทองสมนึก 
นำงสำวนงลักษณ์    ขำวผ่อง 

1.6 กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

นำงสำวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ 
 

อำจำรย์ ดร.วรรณวิภำ  มัธยมนนัท์ 
อำจำรย์ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว 
อำจำรย์ปองพล รักกำรงำน 
นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว 
นำงสำวพิชชำนันท์  กรีดกรำย 

1.7 ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของผู้บริหำร
ระดับหน่วยงำน 

นำงสำวทิพย์วรรณ  ทองสัมฤทธิ์ 
 

นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว 
นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
 

ตัวบ่งชี้เฉพำะ      
2.1 กำรบริหำรและพัฒนำ
งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ
นวัตกรรม 

อำจำรย์ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว 
 

นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
นำยบัณฑิตพงษ์       ศรีอ ำนวย 
นำงสำวกมลดำ         เรืองอร่ำม 
นำงสำวณภัค           ภัทรศิรเมธ 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัย หรือ
งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม
จำกภำยนอกของนักวิจัยประจ ำ
ของสถำบัน 

อำจำรย์ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว 
 

นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
นำยบัณฑิตพงษ์       ศรีอ ำนวย 
 

2.3 งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค ์
หรือ นวัตกรรมที่น ำไปใช้
ประโยชน ์

อำจำรย์ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 
นำยบัณฑิตพงษ์       ศรีอ ำนวย 
นำงสำวกมลดำ        เรืองอร่ำม 
นำงสำวณภัค           ภัทรศิรเมธ 

2.4 ระบบและกลไกกำรคุ้มครอง อำจำรย์ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว นำงสำวชนำนุช      เงินทอง 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผล 
สิทธิทรัพย์สนิทำงปัญญำ นำยบัณฑิตพงษ์       ศรีอ ำนวย 

นำงสำวกมลดำ         เรืองอร่ำม 
นำงสำวณภัค           ภัทรศิรเมธ 

2.5 จ ำนวนผลิตภัณฑ์หรือองค์
ควำมรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

อำจำรย์ปองพล รักกำรงำน นำงสำวศศิวิมล      กำหลง 
นำงสำววณิชยำ      ทองสมนึก 

2.6 กำรพัฒนำท้องถิ่น อำจำรย์ปองพล รักกำรงำน นำงสำวศศิวิมล      กำหลง 
นำงสำววณิชยำ      ทองสมนึก 

2.7 ระบบและกลไกกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อำจำรย์ ดร.วรรณวิภำ มัธยมนนัท ์
 

นำงสำวพชิชำนนัท์  กรีดกรำย 
นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว 

  

  
 ทั้งนี้  ให้คณะท ำงำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  พร้อมทั้งติดตำมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้  เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันเป็นระยะ  ๆ เพ่ือให้งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564  เป็นไปตำมเป้ำหมำย และมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
 

                สั่ง   ณ   วันที่  10  มกรำคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

     (อำจำรย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญำรักษ์) 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 


