
  

 

   

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที ่492/๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2558 
................................................. 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามค าสั่งแต่งตั้ง ที่ 453/2559 ขอยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งฯ ดังกล่าว และขอใช้ค าสั่ง
แต่งตั้งฉบับนี้แทนในการให้คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2558 ปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานของการเพ่ิมผลผลิตในสถานที่ท างาน และเป็นฐานในการพัฒนาไปสู่การจัดท าระบบ
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ดังนั้นจึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้    กรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช    กรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน กรรมการ 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กรรมการ 

/คณบดี... 



 ๒ 

 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กรรมการ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม กรรมการ 
ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมฯ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ และประเมินผล 

  คณะกรรมการตรวจคณะบริหารธุรกิจ  
๑. ผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช คณะวิทย์-ประมง     ประธานกรรมการ 
2. นางวาจิศา จันทรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
3. นางสุพัชชา คงเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
4. 
5. 

นางสุธิกาญจน์ 
นางสาวสุพัตรา 

แก้วคงบุญ 
ค าแหง 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

6. นางสาวปิยวรรณ ชูพูล คณะวิทย์-ประมง  กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจคณะศิลปศาสตร์ 
๑. ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
3. นางสาวจารุวรรณ มหารัชพงศ์ วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
4. ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
5. นายสุภาษิต ชูกลิ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
6. นางสาวอรยา สุขนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

/  คณะกรรมการตรวจคณะสถาปัตย.... 



 ๓ 

  คณะกรรมการตรวจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑. ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สุนันทา ข้องสาย คณะวิทย์-ประมง กรรมการ 
3. นางสาวเจตนา อินยะรัตน์ คณะวิทย์-ประมง กรรมการ 
4. นางสาวสุภาพร ขุนทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ  กรรมการ 
5. นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
6. นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑. น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.เยาวดี ติณสิริสุข คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
3. ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาวสุญาพร ส้อตระกูล วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
5. นางสาวสุภาพร เจริญสุข วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
6. นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๑. นางสุภาพร ไชยรัตน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพดี ธรรมเพชร คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
3. นางราตรี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
4. นายทวิช กล้าแท้ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ  กรรมการ 
5. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรศิร ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
6. นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๑. ผศ.ภาวนา พุ่มไสว วิทยาลัยรัตภูมิ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
3. นางสาววิชชุลดา ไชยธานี คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
5. ผศ.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
6. นางราตรี สุยบางด า วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

/  คณะกรรมการตรวจคณะวิทยาศาสตร์.... 



 ๔ 

  คณะกรรมการตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะเกษตรศาสตร์,ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่) 
๑. นายเสริมศักดิ์ สัญญาโณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายจรัญ ธรรมใจ คณะครุศาสตร์ฯ กรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ คณะครุศาสตร์ฯ กรรมการ 
4. นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง คณะวิทย์-ประมง กรรมการ 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

นางสาวสุมนา 
ผศ.ประภาศรี 
นางสาวประภาพร 
นายธานี 
นายสมภพ 
นางสาวกชธินันท์ 
นางเมธาพร 

ปาธะรัตน์ 
ศรีชัย 
หนูคงรักษ์ 
สังฆะวัง 
ยี่สุ่น 
ทองค า 
หิรัญวงศ ์

คณะวิทย์-ประมง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ 
วิทยาเขตตรัง 
วิทยาเขตตรัง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

12. นางสาวอธิญา รัตนมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
๑. นางปาลิตา เอกอุรุ คณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ 
๒. นางรจวรรณ รามแก้ว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
3. นางสาวจุฑาภรณ์ ภารพบ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาวอุมาพร ขิมมากทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
5. สพ.ญ.พุธิตา เรืองอารีย์รัชต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
6. นางอัจฉรา รัตนมา คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจคณะเกษตรศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
๑. นางสาวสิริรัตน์ พ่ึงชมพู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา เพ็ชร์ชระ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
3. นางสาววนิดา บุรีภักด ี คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
4. สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุบผา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
5. 
6. 
7. 
8. 

สพ.ญ.เฉลิมขวัญ 
นายพิษณุ 
นางสาวมณฑิตา 
นายสมพงศ์ 

เอ้ือละพันธ์ 
อนุชาญ 
ศรีพล 
แก้วหวัง 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

9. นางณัฐสุดา นิลโกสีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/  คณะกรรมการตรวจคณะอุตสาหกรรม.... 



 ๕ 

  คณะกรรมการตรวจคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๑. รศ.ทรรศนีย์ คีรีศรี คณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นายถาวร เกื้อสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
3. นายนราธร สังข์ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. นายวันประชา นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
5. นายประชิต พรหมสุวรรณ วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
6. นางฉัตรดาว ไชยหล่อ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑. นายศิววงศ ์ เพชรจุล วิทยาลัยการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปรัศนีย์ กายพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3. นางสาวสุภาพร ทองราช คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
4. ผศ.วสันต ์ จีนธาดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. นายบวร อสัมภินวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจวิทยาลัยรัตภูมิ 
๑. นายไพโรจน์ แสงอ าไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3. นางสาวอารมณ์ รอดลอยทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
4. นายรอมฎอน บูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. นางสาวชยานิษฐ์ บุญสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวเนตรลดา ละอองทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
๑. นายวิมล บุญรอด คณะครุศาสตร์ฯ ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
3. นายสุทธิพร เนียมหอม คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
4. นายพัชร แสงสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. นายสาโรจน์ มีพวกมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. นางรุ่งนภา แก้วนวล คณะครุศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
๑. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ คณะเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเปรมจิต รองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
3. นายสิรพงษ์ วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี คณะครุศาสตร์ฯ กรรมการ 
5. นางสาวเอกญา แววภักด ี คณะครุศาสตร์ฯ กรรมการ 
6. นางสาวสกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

/  คณะกรรมการตรวจส านักงาน.... 



 ๖ 

  คณะกรรมการตรวจส านักงานวิทยาเขตตรัง 
๑. ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ วิทยาเขตนครศรีฯ (ทุ่งใหญ่) ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัณฑิกา มีเสน วิทยาเขตนครศรีฯ (ไสใหญ่) กรรมการ 
3. 
4. 

นางสาวสุนิสา 
นางสาวสุพิศตา 

จุลนวล 
พัสมุทร 

วิทยาเขตนครศรีฯ (ไสใหญ่) 
วิทยาเขตนครศรีฯ (ทุ่งใหญ่) 

กรรมการ 
กรรมการ 

5. นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข วิทยาเขตนครศรีฯ (ทุ่งใหญ่) กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนา คูนิอาจ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ กรรมการ 
3. นายชนาธิป ลีนิน กองวิเทศสัมพันธ์ฯ กรรมการ 
4. นางสาวน้ าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ศุภเวทย์ สงคง คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประธานกรรมการ 
๒. นายช านาญ ขวัญสกุล คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
3. นายสุไหลหมาน หมาดโหยด คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาวนิธิพร รอดรัตษะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจส านักวิทยบริการฯ , ส านักงานนิติการ , กองบริหารงานบุคคล 
๑. นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
3. นางดาริณี รักษ์ทอง ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
4. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ ส านักงานสภาฯ กรรมการ 
5. นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์ ส านักงานสภาฯ กรรมการ 
6. นางอมรรัตน์ พันธุ์ทอง ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจกองพัฒนานักศึกษา , กองนโยบายและแผน , กองออกแบบและพัฒนาฯ 
๑. 
2. 
3. 

นางกนกพรรณ 
นางสาววิจิตรา 
นางสาวกุลธิดา 

คงแก้ว 
ช่วยแก้ว 
มะลิทอง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
กองประชาสัมพันธ์ 
กองประชาสัมพันธ์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

4. นางวรรณี รัตนประดิษฐ์ กองคลัง กรรมการ 
5. นางสุพิศ ยอดแก้ว กองคลัง กรรมการ 
6. นางสาวพรพรรณ เกื้อบุญ หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 

    

/  คณะกรรมการตรวจกองวิเทศ... 



 ๗ 

  คณะกรรมการตรวจกองวิเทศสัมพันธ์ฯ , กองประชาสัมพันธ์ , กองคลัง 
๑. นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ม กองบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
2. นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธิ์ ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
3. นางสาวอัลิปรียา รักคล้าย ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย ส านักงานนิติการ กรรมการ 
5. นางสาวสรัลชนา ถีราวุฒิ ส านักงานนิติการ กรรมการ 
6. นางสาวปวีณา หีมชูด กองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจกองกลาง , หน่วยบริการวิชาการ , หน่วยตรวจสอบภายใน ,  
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม 
๑. นางสาวสโรชา เรืองกาญจน์ กองพัฒนานักศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจาริณี แก้วประสิทธิ์ กองนโยบายและแผน กรรมการ 
3. นางสาวจุไรรัตน์ เพชรน้อย กองนโยบายและแผน กรรมการ 
4. นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม กองออกแบบและพัฒนาฯ กรรมการ 
5. นางสาวสุนทรี จงคดี กองออกแบบและพัฒนาฯ กรรมการ 
6. นางสาวนันทวดี จันทร์ศรีบุตร กองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการตรวจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ส านักงานสภาฯ , ส านักงานอธิการบดี 
1. 
2. 

นายพลากร 
นายอภิชาติ 

พันธุ์มณี 
คัญทะชา 

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปฯ 
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปฯ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

3. นางสาวปุณฑริก เกิดทิพย์ หน่วยบริการทางวิชาการฯ กรรมการ 
4. นางสาวตุลยา อุดมศิลป์ หน่วยบริการทางวิชาการฯ กรรมการ 
5. นางสาวฐิติวัลคุ์ รัชชโต กองกลาง กรรมการ 
6. นางสาวผุสดี แสงมณี กองกลาง กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่  
 ๑.  จัดท าแผนการตรวจประเมินติดตามกิจกรรม 5ส+ โดยประธานกรรมการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่รับการตรวจ 
 ๒.  ด าเนินการตรวจติดตามฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕9 
 ๓.  จัดท ารายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ 

๔.  แจ้งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ให้ 
๔.๑  หน่วยงานที่ตรวจติดตามฯ เพ่ือเสนอรายงานการตรวจติดตามต่อกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕9 
๔.๒  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัย
รับทราบ ภายในวันที ่30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 

/คณะกรรมการรวบรวม... 



 ๘ 

3. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
 นางสาววีรวรรณ  อ าภา     ประธานกรรมการ 

นายชาติชาย  ช่างแก้     กรรมการ 
 นางสาวกาญจนา  คูนิอาจ     กรรมการ 
 นายชนาธิป  ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 
๑. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือน ามาจัดท า

รายงานผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
๒. จัดท ารายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และแจ้ง

ให้หน่วยงานทราบ 
๓. จัดเก็บรายงานผล เพ่ือไปใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน 

 

ทั้งนี้ จนกว่าการด าเนินงานตรวจประเมินฯ แล้วเสร็จ 

 สั่ง  ณ  วันที่  24  เดือน  พฤษภาคม  พ. ศ. ๒๕๕9 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


