
 
 
 
 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

ที่  ๑๗๓๘ /๒๕๕๕ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๕ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
_________________________ 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลส าหรับรายงานผลการด าเนินงาน          
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕   

 ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานระดับ
มหาวิทยาลัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะ/หน่วยงำน 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
๑.  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค ์และแผนด ำเนินกำร 
๑.๑.  กระบวนการพัฒนาแผน  
 (สกอ.๑.๑.) 

นายบรรจง  ทองสร้าง นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์ 
นางสโรชา  บรสิุทธ์ิ 
นางปริยา  แคค า 
น.ส.สมจิต  โชตริัตน ์
นางดวงใจ  ขุนแผ้ว 
น.ส.พรฤดี  ศรรีุจ ี
น.ส.สริาภรณ์  มเูก็ม 

คณบด ี นางศิริวรรณ  กาหลง 
นางสิตานัน  แก้วเกาะสะบ้า 

๑.๒  ผลการพัฒนาตามอตัลักษณ ์
       ของสถาบัน  (สมศ.๑๖) 
       ๑.๒.๑  ผลการบรหิารสถาบนั 
                 ให้เกิดอัตลักษณ์  
                 (สมศ.๑๖.๑) 
        ๑.๒.๒  ผลการพัฒนาบัณฑติ 
                  ตามอัตลักษณ์   
                  (สมศ.๑๖.๒)        

ผศ.นิตยา  ธัญญพานิชย ์ ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
น.ส.จิรภา  คงเขียว 
น.ส.ภาวดิา  ตุลาธน 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ 
 

- - 

๑.๓  ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและ
จุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน  

       (สมศ.๑๗) 
 
 
 

นายบรรจง  ทองสร้าง คณบดีทุกคณะ/
ผู้อ านวยการ/ส านัก/
สถาบัน 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

คณบด ี นางศิริวรรณ  กาหลง 
นางสิตานัน  แก้วเกาะสะบ้า 



 - ๒ - 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะ/หน่วยงำน 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
๒.  การผลิตบณัฑติ 
๒.๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสตูร (สกอ.๒.๑) 
 

นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ ์
 
 

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
นางลัคณา  อ่อนชะนิด 
คณบดีทุกคณะ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ประธานโปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรมวิชาและประธาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร 

๒.๒  อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.๒.๒) 

นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
นายธัญธร  โยธ ี
น.ส.อารณุี  คงสุขแก้ว 
นายสมพร  นวนนุ่น 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

หน่วยวิชาการและหน่วย
บุคคล 

๒.๓  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (สกอ.๒.๓) 

๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุน          
(สกอ.๒.๔) 

นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ ์
ผศ.ดรประสิทธ์ิ  สังขมณ ี

นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
รองคณบดฝี่ายวางแผน
ทุกคณะ 
ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
นายธัญธร  โยธ ี
นายสมพร  นวนนุ่น 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

หน่วยวิชาการและหน่วย
บุคคล 

๒.๕  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 
(สกอ.๒.๕) 

นายบรรจง  ทองสร้าง นางสุกานดา  จันทว ี
นายญาณพัฒน์  ชูช่ืน 
คณบดีทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
นายชัยสิทธ์ิ  บุญรังศร ี

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและรอง
คณบดฝี่าย
พัฒนา 
นักศึกษาฯ 

หน่วยวิชาการ/หน่วยกจิการ
นักศึกษา/หน่วยพัสดุ  (ฝ่าย
อาคารสถานท่ี) 

๒.๖  ระบบและกลไกการจดัการ
เรียนการสอน  (สกอ.๒.๖) 

นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ ์ ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
รศ.นฤมล  อัศวเกศมณ ี
คณบดีทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ประธานโปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรมวิชา  และประธาน
หลักสตูรทุกหลักสูตร ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนา

สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต       
(สกอ.๒.๗) 

๒.๘  ระดับความส าเร็จของ              
การเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับ นักศึกษา  
(สกอ.๒.๘) 

ผศ.นิตยา  ธัญญพานิชย ์ นางรจนา  ศรีใส 
น.ส.จิรภา  คงเขียว 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

๒.๙  บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี  (สมศ.๑) 

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
 

นายวัชระ  อยู่หน ู
นายเดชพยัฆ  วุฒิโสภณ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

หน่วยวิชาการ 

๒.๑๐ คณุภาพบณัฑิตปริญญาตรีโท 
และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (สมศ.๒) 

ประธานโปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรมวิชา/   
ประธานหลักสตูรทุกหลักสูตร
และหน่วยวิชาการ 

๒.๑๑ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ (สมศ.๓) 

 
 
 

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว 
นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 

- - 



 - ๓ - 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะ/หน่วยงำน 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
๒.๑๒ การพัฒนาคณาจารย ์       

(สมศ.๑๔) 
นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ ์ ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

รศ.นฤมล  อัศวเกศมณ ี
รองคณบดฝี่ายวิชาการ
ทุกคณะ 
นายธัญธร  โยธ ี

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

หน่วยวิชาการและหน่วย
บุคคล 

๓.  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำฯ 
๓.๑  ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (สกอ.๓.๑) 

ผศ.นิตยา  ธัญญพานิชย ์ น.ส.จิรภา  คงเขียว 
น.ส.ภาวดิา  ตุลาธน 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ.๓.๒) 

หน่วยกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา 

๔.  กำรวิจัย 
๔.๑  ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ 
(สกอ.๔.๑) 

ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช ดร.ภวิกา  บณุยพิพัฒน์ 
คณบดีทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยฯ 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ 

๔.๒  ระบบและกลไกการจดัการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ (สกอ.๔.๒) 

๔.๓  เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย (สกอ.๔.๓) 

๔.๔  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 
(สมศ.๕) 

๔.๕  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่
น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ.๖) 

๔.๖  ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ  (สมศ.๗) 

นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ ์ นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
นายธัญธร  โยธ ี
น.ส.อารณุี  คงสุขแก้ว 
นายสมพร  นวนนุ่น 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

หน่วยวิชาการ 

๕.  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
๕.๑  ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม  (สกอ.๕.๑) 
นายบรรจง  ทองสร้าง ดร.ภวิกา  บณุยพิพัฒน์ 

คณบดีทุกคณะ 
 
 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยฯ 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ   

๕.๒  กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ.๕.๒) 

๕.๓ การน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอน
หรือการวิจัย (สมศ.๘) 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยฯ  และรอง
คณบดฝี่าย
วิชาการ 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ    
/หน่วยวิชาการ 

๕.๔  การเรียนรู้และเสริมสรา้ง 
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ.๙) 

นายบรรจง  ทองสร้าง ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 
คณบดีทุกคณะ 
ดร.ภวิกา  บณุยพิพัฒน์ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยฯ 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ   



 - ๔ - 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะ/หน่วยงำน 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
๕.๕  ผลการชี้น า  ป้องกัน  หรือ

แก้ปัญหาของสังคมในด้าน 
ต่าง ๆ (สมศ.๑๘) 

       ๕.๕.๑  ผลการชี้น า  ป้องกัน   
                 หรือแกป้ัญหาของ 
                 สังคมในประเด็นที่ ๑   
                 ภายในสถาบัน 
       ๕.๕.๒  ผลการชี้น า  ป้องกัน   
                 หรือแก้ปัญหาของ 
                 สังคมในประเด็นที่ ๒   
                 ภายในสถาบัน 

ผศ.นิตยา  ธัญญพานิชย ์ น.ส.จิรภา  คงเขียว 
น.ส.ภาวดิา  ตุลาธน 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษาทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยฯ 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ   

๖.  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.
๖.๑) 

นางรจนา  ศรีใส 
 

นางชนกพร  ประทุมทอง 
นายจรูญศักดิ์  บุญญา-
พิทักษ์ 
นายโอภาส  อิสโม 
ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
คณบดีทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

๖.๒  การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ.๑๐) 

๖.๓  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม   
(สมศ.๑๑) 

๗.  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๗.๑  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
(สกอ.๗.๑) 

ผศ.ดรประสิทธ์ิ  สังขมณ ี นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
นายธัญธร  โยธ ี
นายสมพร  นวนนุ่น 
น.ส.กมลวรรณ  นิลจ ู

คณบด ี นางศิริวรรณ  กาหลง 
นางปฏิมากร  จินาโสตร 

๗.๒  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้  (สกอ.๗.๒) 

นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ ์ ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
ดร.ภวิกา  บณุยพิพัฒน์ 
คณบดีทุกคณะ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

คณบด ี รองคณบดีทุกฝ่าย/ประธาน
โปรแกรมวิชาทุกโปรแกรม
และหัวหน้าส านักงานคณบด ี

๗.๓  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ  
(สกอ.๗.๓) 

ผศ.สรุชัย  ศิริฉายพันธ ์ นายญาณพัฒน์  ชูช่ืน 
นายสมศักดิ์  เหลาะเหม 

หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

น.ส.อังสนา  แซ่ฮอ 

๗.๔  ระบบบรหิารความเสีย่ง (สกอ.
๗.๔) 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด นายสืบพงษ์  แสงวัณณ ์
น.ส.วริษฐา  พาหุรตัน ์
น.ส.จิรนยั  หอยแก้ว 

คณบด ี คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทุกคน 

๗.๕  การปฎิบัตติามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน  (สมศ.๑๒) 

ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
น.ส.กมลวรรณ  นิลจ ู
นางวรรณญา  สาแหล๊ะ 

- - 

๗.๖  การปฎิบัตติามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน            
(สมศ.๑๓) 

 
 

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  สังขมณ ี นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 
น.ส.กมลวรรณ  นิลจ ู
น.ส.ภัทรหงส์  บัวรักษ์ 

คณบด ี หัวหน้าส านักงานคณบด ี



 - ๕ - 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะ/หน่วยงำน 

ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
๘.  กำรเงินและงบประมำณ 
๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ  (สกอ.๘.๑) 
ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  สังขมณ ี นายฉลอง  อาคาสุวรรณ

น.ส.ปัณฑิตา  โชติช่วง 
นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์ 
นางสโรชา  บรสิุทธ์ิ 
นางปริยา  แคค า 
น.ส.สมจิต  โชตริัตน ์
นางดวงใจ  ขุนแผ้ว 
น.ส.พรฤดี  ศรรีุจ ี
นางพิไลพร  คงเรือง 

คณบด ี นางศิริวรรณ  กาหลง 
นางวรรณกานต์  เลื่อนเกื้อ 

๙.  ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ 
๙.๑  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ.๙.๑) 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด น.ส.ทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์ 
น.ส.จิรนยั  หอยแก้ว 
น.ส.เกสรา  โกศลิญวงศ ์
น.ส.สาวติรี  ทองหนู 
น.ส.อุบลทิพย์  ทองช่ัง 
น.ส.รอบีอ๊ะ  หสัแก้ว 

หัวหน้า
ส านักงานคณบด ี

หน่วยประกันคณุภาพ
การศึกษา 

๙.๒  ผลประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  
(สมศ.๑๕) 

๑๐.  สถำนศึกษำ  ๓  ดี  (๓D)  ตำมนโยบำยรัฐบำล 
๑๐.๑  การบริหารจดัการ 
         สถานศึกษา  ๓  ดี  (๓D)   

ผศ.นิตยา  ธัญญพานิชย ์ น.ส.จิรภา  คงเขียว 
น.ส.ภาวดิา  ตุลาธน 
รองคณบดฝี่ายพัฒนา
นักศึกษา 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

๑๐.๒  ผลที่เกิดขึน้ผู้เรยีนตาม 
         นโยบาย  ๓  ดี  (๓D)  ม ี
         ความรู้  เจตคติที่ดี ตลอดจน 
         เกิดพฤติกรรมตาม 
         คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทัง้   
         ๓  ด้าน 

 หน้าที่ ๑.  ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ในความรับผิดชอบของตนเองให้เข้าใจโดยละเอียด       
   ๒.  ติดตามให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์และประสบความส าเร็จ  
  ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  ๓.  จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร/ 
 หลักฐานเพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

 ให้ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป   

สั่ง ณ วันที่   ๒๙   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


