
  

 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที ่820/๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
................................................. 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้เกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2555 ระบุว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2557 ในช่วงเดือนกันยายน 2558 เพ่ือให้การด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2557 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้ อยและมี
ประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
๑.๒   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๑.๓   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
๑.๔   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๑.๕   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๑.๖   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
๑.๗   รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
๑.๘   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๑.๙   รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้  กรรมการ 
๑.๑๐  ผูช้่วยอธิการบดีทุกท่าน  กรรมการ 
๑.๑๑  คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๒  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๓  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี/กอง ทุกหน่วยงาน  กรรมการ 
๑.๑๔  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
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๑.๑๕  ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ  กรรมการ 
๑.๑๖  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๑.๑๗  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ดังนี้ 
     ๑.  ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด าเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน 
     3.  ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

4.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินตนเอง โดยถือว่า
การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.  อ านวยการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้บรรลุตามเป้าหมาย และร่วม
ยอมรับผลการประเมิน และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

 
2.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 

2557 
 

 2.1. คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน วันที่ 28 กันยายน 2558 
  1.  ผศ.ชัยรัตน์   จุสปาโส ม.หาดใหญ่ ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุชาติ อินกล่ า วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
  3.  น.ส.จันทิรา ภูมา คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
  4.  นางวันดี นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
  5.  นายวราวุฒิ ดวงศิร ิ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ  
    

 2.2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมิน วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 
1.  รศ.คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์ ม.สงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  นายวราวุฒิ  ดวงศิร ิ  คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 
3.  นางปาลิตา  เอกอุรุ   คณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
4.  นายปรีชา ชัยกูล วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
5.  นายบุญรัตน์ บุญรัศม ี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางวิไลพร ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
7.  นางณัฐสุดา นิลโกสีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
  

 2.3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 
1.  ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ม.ราชภัฏสงขลา ประธานกรรมการ 
2.  นางปาลิตา เอกอุรุ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3.  น.ส.จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5.  นางวันดี นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ
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 2.4. คณะศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมิน วันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 

1.  ผศ.เรวดี กระโหมวงศ ์ ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ 
2.  นายปรีชา ชัยกูล วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
3.  น.ส.น้ าฝน จันทร์นวล วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
4.  น.ส.จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5.  นางวันดี นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ การมการและเลขานุการ 

 

 2.5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมิน วันที่ 28 - 29 กันยายน 2558 
1.  ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน มทร.ธัญบุรี  ประธานกรรมการ  
2.  ผศ.ธยา ภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
3.  นายปรีชา ชัยกูล วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
4.  นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
5.  นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ
    

 2.6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน วันที่ 2 ตุลาคม 2558 
1.  นายศุภชัย ด าค า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
3.  ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ คณะเกษตรศาสตร์  กรรมการ 
4.  นางวันด ี นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
   

 2.7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจประเมิน วันที่ 29 กันยายน 2558 
1.  ผศ.นุกูล อินทระสังขา ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ 
2.  รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการ 
3.  นาย.ศิววงศ์ เพชรจุล วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
4.  ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
5.  น.ส.นิธิพร รอดรัตษะ คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 

  

 2.8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับการตรวจประเมิน วันที ่29 กันยายน 2558 
1.  ผศ.ลดาวัลย ์ แก้วศรีนวล ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
3.  ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการ 
4.  นางปาลิตา เอกอุรุ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
5.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  

 2.9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
1.  นายศุภชัย ด าค า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
3.  น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
4.  รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
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  2.10. คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมิน วันที่ 28 กันยายน 2558 

1.  ผศ.เรวดี กระโหมวงศ ์ ม.ทักษิณ  ประธานกรรมการ  
2.  รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการ 
3.  น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
4.  ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
5.  น.ส.เปรมจิต รองสวัสดิ์ คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี  กรรมการและเลขานุการ 
  

   2.11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมิน วันที่ 30 กันยายน 2558 
1.  นายศุภชัย ด าค า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ประธานกรรมการ 
2.  นายปรีดา เกิดสุข คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
3.  นางราตรี เขียวรอด คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการ 
4.  ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
5.  น.ส.เปรมจิต รองสวัสดิ์ คณะวิทย์ฯ เทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 

 
   2.12. วิทยาลัยรัตภูมิ รับการตรวจประเมิน วันที่ 25 กันยายน 2558 

1.  รศ.ธวัช ชิตตระการ ม.สงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ 
2.  นายวราวุฒิ ดวงศิร ิ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
3.  น.ส.จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4.  น.ส.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

 

  2.13. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมิน วันที่ 16 – 17 กันยายน 2558 
1.  นายนิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร  ม.สงขลานครินทร์  ประธานกรรมการ 
2.  น.ส.ปรัศนีย ์  กายพันธ์  คณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
3.  นายปรีดา  เกิดสุข   คณะวิทย์ฯ ประมง  กรรมการ 
4.  ผศ.ชุตินชุ  สุจริต   คณะวิทย์ฯ ประมง  กรรมการ 
5.  นายเสนอ  สะอาด  วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.14. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมิน วันที่ 28 กันยายน 2558 

1.  รศ.สุเทพ สันติวรานนท์ ม.ทักษิณ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.สุรสิทธิ ์ ระวังวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
3.  ผศ.ชุตินชุ สุจริต คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
4.  น.ส.นุชนาฎ นิลออ คณะวิทย์ฯ ประมง กรรมการ 
5.  น.ส.ปรัศนีย ์ กายพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

/หน้าที่…  
 



-๕- 
 

 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ๑.  จัดท าแผนการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยประธานกรรมการ 

เลขานุการ และผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าตรวจประเมินฯ และ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ทุกท่าน 

    ๒.  ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานตามที่ก าหนดในค าสั่งแต่งตั้งฯ 
นี้  

    3.  จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและบันทึกผลการประเมินผ่านระบบ 
CHE QA ONLINE 

    4.  แจ้งรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้ 
               4.1 หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินฯ เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ 
                        4.2 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัย 

 

 ทั้งนีใ้ห้ด าเนินการตรวจประเมินฯ และรายงานผลแล้วเสร็จ 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  27  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

                                                       
                        
 
 

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


