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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่         / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม และด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  

.................................................               

       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยได้มีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือเป็นระบบ และกลไกในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตลอดจนกำรประเมินผล ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำนั้น  
  ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนกำรด ำเนินงำน จึงยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ที่ 1697/๒๕๖3  ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ 
ติดตำม และด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับติดตำม และด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ระดับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   ประธำนกรรมกำร 
1.2 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม)   กรรมกำร 
1.3 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง)   กรรมกำร 
1.4 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุดร  นำมเสน)   กรรมกำร 
1.5 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์  สงค์รักษ์)   กรรมกำร 
1.6 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์  สังขวำสี)  กรรมกำร 
๑.๗  รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น)   กรรมกำร 
๑.8 รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง     กรรมกำร 
๑.9 รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช    กรรมกำร 
1.๑๐ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี   กรรมกำร 
1.๑๑ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ      กรรมกำร 
1.1๒ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำร 
1.1๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   กรรมกำร 
๑.๑๔ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง      กรรมกำร 
1.1๕ ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด)   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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/๒.3.๑0... 

โดยให้คณะกรรมการอ านวยการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ตลอดจนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพ กำรประเมินตนเอง 
และกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร  
ซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
   3. อ ำนวยกำรในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย และร่วม 
ยอมรับผลกำรประเมิน และน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข 

2. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

 2.1 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด)   ประธำนกรรมกำร 
 2.2 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี     
 2.๒.๑ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี   รองประธำนกรรมกำร 
 2.๒.๒ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    กรรมกำร 
 2.๒.๓ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน    กรรมกำร 
 2.๒.๔ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
 2.๒.๕ นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี      กรรมกำร 
 2.๒.๖ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรพงษ์  จิตต์จ ำนงค์   กรรมกำร 
 2.๒.๗ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณปภัช  คงฤทธิ์    กรรมกำร 
 2.๒.๘ นำงสำวจุฑำมำศ จันโททัย     กรรมกำร 
 2.๒.๙ นำงสำวนภำรัตน์ เกษตรสมบูรณ์    กรรมกำร 
   2.๒.๑๐ นำยณัฐวุฒิ  สุภำรัตน์      กรรมกำร 
   ๒.๒.๑๑ นำยฐำปนิค  ตีระพันธ์     กรรมกำร 
   ๒.๒.๑๒ นำงรุ่งนภำ  แก้วนวล     กรรมกำร 
   ๒.๒.๑๓ นำยชนำธิป  ลีนิน     กรรมกำร 

2.๓  วิทยำลัยรัตภูม ิ                 
  ๒.๓.๑ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ    รองประธำนกรรมกำร 
  ๒.๓.๒ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย   กรรมกำร 
  2.3.3  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน   กรรมกำร 
   ๒.๓.๔  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ   กรรมกำร  
  ๒.๓.๕  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิวดล นวลนภดล   กรรมกำร 
  ๒.๓.๖  นำงพัชรินทร์  บุญนุ่น     กรรมกำร 
  2.3.7  นำยประชิต  พรหมสุวรรณ    กรรมกำร 
  2.3.8  นำยณัฐิรงค์  กฤตำนนท์     กรรมกำร 
  2.3.9  นำยอรุณรักษ ์ ตันพำนิช     กรรมกำร 
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/5.น ำผล... 

  2.3.10  นำงอ ำมรรัตน์  คงกะโชติ     กรรมกำร 
  2.3.11  นำยอำรีย์  เต๊ะหละ     กรรมกำร 

  2.3.12 อาจารย์สุหดี์  นิเซ็ง                กรรมกำร 
  2.3.13  นำงรำตรี  สุยบำงด ำ     กรรมกำร 
๒.4 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  2.4.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์   กรรมกำร 
  2.4.๒ นำยต่อยศ  เจริญ      กรรมกำร 

๒.๕ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  2.๕.1 นำงนงนำฎ  ระวังวงศ์     กรรมกำร 
  2.๕.๒ นำยธนพัต  ธรรมโชต ิ     กรรมกำร 

๒.๖ กองกลำง 
  2.๖.1 นำยสุจินดำ  แซ่ฮ้ัน     กรรมกำร 
  2.๖.๒ นำงธำรำรัตน์  อะฆะนัง     กรรมกำร 

๒.๗ งำนประกันคุณภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  2.๗.1 นำงสำวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์    กรรมกำร 
  2.๗.๒ นำงสำววีรวรรณ อ ำภำ     กรรมกำร 
  2.๗.3 นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว     กรรมกำร 
  ๒.๗.๔ นำงสำวกวิตำ  แก้วพุ่มช่วง    กรรมกำร 

 ๒.๗.๕   นำยชำติชำย  ช่ำงแก้       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีชัย ให้มีควำมสอดคล้อง และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด ตลอดจนควำมสอดคล้องตำมบริบทของมหำวิทยำลัย 

  2. ก ำกับ ติดตำม วำงแผน และด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และระดับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ที่มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  4. ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) กำรรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เป็นประจ ำในทุกปีกำรศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินมำยังมหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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  5. น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มำพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตลอดจน
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และระดับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ที่มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ให้ผู้ที่ ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสังมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที ่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง ณ วันที่       เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 

(ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


