
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่          /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
หน่วยงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

.............................................. 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน ตำมค ำสั่งที่ 1416/2563 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2563 เพ่ือ
ก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
หน่วยงำนได้น ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เข้ำเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้ทบทวนรำยชื่อคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นปัจจุบัน นั้น 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หน่วยงำนสำยสนับสนุน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  หน่วยงำนสำยสนับสนุน          
ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยอย่ำงต่อเนื่อง จึงยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ที่ 1416/2563 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2563 และแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและ
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีชัย  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม)  รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง)  กรรมกำร 
 1.4 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ ชูกลิ่น)  กรรมกำร 
 1.5 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์ สังขวำสี)  กรรมกำร 
 1.6 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์ สงรักษ์)  กรรมกำร 
 1.7 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อุดร นำมเสน)  กรรมกำร 
 1.8 รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง    กรรมกำร 
 1.9 รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช   กรรมกำร 
 1.10 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด)  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อแนะน ำในกำรพัฒนำระบบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
/ภายใน... 



ภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน ตลอดจนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำย
สนับสนุน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพ กำรประเมินตนเองและกำร
ประเมินคุณภำพ โดยถือว่ ำกำรประเมินคุณภำพเป็นส่ วนหนึ่ งของกระบวนกำรบริหำร ซ่ึ ง เป็น
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

3. อ ำนวยกำรในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุนให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยและร่วมยอมรับผลกำรประเมิน และน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข 

2. คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมและด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน 

 2.1 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด)   ประธำนกรรมกำร 
 2.2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   กรรมกำร 
 2.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำร 
 2.4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  กรรมกำร 
 2.5 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช   กรรมกำร 
 2.6 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง     กรรมกำร 
 2.7 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   กรรมกำร 
 2.8 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
 2.9 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี     กรรมกำร 
 2.10 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง      กรรมกำร 
 2.11 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      กรรมกำร 
 2.12 ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
 2.13 ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
 2.14 ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
 2.15 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    กรรมกำร 
 2.16 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
 2.17 นำยธนพัต ธรรมโชติ  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  กรรมกำร 
 2.18 นำงสำววำรุณี จงกลศร ี  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  กรรมกำร 
 2.19 นำยกนกพล เมืองรักษ์  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  กรรมกำร 
 2.20 นำงกุนวดี  สุขเกษม  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  กรรมกำร 
 2.21 นำงสำววันวิสำ จุลบุญญำสิทธิ์ ส ำนักวิทยบริกำรฯ  กรรมกำร 
 2.22 นำงสำวอุมำภรณ์ กรีโส  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ  กรรมกำร 
 2.23 นำยต่อยศ เจริญ   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ  กรรมกำร 
 2.24 นำงสำวปัญชนันท์ เลำหสกุล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ  กรรมกำร 
 2.25 นำงจงกลนี  ศรีจงกล  ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีฯ กรรมกำร 

2.26 นำงสำวสุพิศตำ พัสมุทร  ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีฯ กรรมกำร 
2.27 นำงสำวจีรภำ  มำนพพงษ ์  ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีฯ กรรมกำร 
2.28 นำงสำวธวัลรัตน์  ทวีสุข  ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีฯ กรรมกำร 
2.29 นำงสำวสกำวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีฯ กรรมกำร 
 

/2.30 นำงสำวอุษณีย์… 



2.30 นำงสำวอุษณีย์ ศรีวำตำ  ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ กรรมกำร 
2.31 นำยสุริยัณห์ ข ำแจ้ง  ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ กรรมกำร 
2.32 นำยอภิชำติ คัญทะชำ  ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ กรรมกำร 
2.33 นำยณัฐพงศ ์กระจ่ำยโภชน์  ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ กรรมกำร 
2.34 นำงสำวณัฐกำนต์ คงเมฆำ  ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ กรรมกำร 
2.35 นำงสำวสิรินธร  ศรีคงคำ  ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ กรรมกำร 

 2.36 นำงสำวบุญญำ  วุทธชูศิลป์  สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติฯ กรรมกำร 
2.37 ดร.สุดคนึง  ณ ระนอง  สถำบันวิจัยและพัฒนำ  กรรมกำร 
2.38 นำยสุวรรณ พรมเขต  สถำบันวิจัยและพัฒนำ  กรรมกำร 
2.39 นำงสำวบุญบรรจง สำยลำด  สถำบันวิจัยและพัฒนำ  กรรมกำร 
2.40 นำงสำวกชธินันท์ ทองค ำ  สถำบันวิจัยและพัฒนำ  กรรมกำร 
2.41 นำงวัชรี กกแก้ว   ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง  กรรมกำร 
2.42 นำงณัฐสุดำ นิลโกสีย์  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 
2.43 นำงสำววีรวรรณ อ ำภำ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 
2.44 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 

 2.45 นำงสำวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 
 2.46 นำงสำววิจิตรำ ช่วยแก้ว  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 
 2.47 นำงสำวอภิชญำ ลิมปนะพิทยำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 

2.48 นำงสำวสุชำดำ บุญโท  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำร 
2.49 นำงจิรำพร บริสุทธิ์   กองพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
2.50 นำงจุฑำมำศ จันทร์เชย  กองพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
2.51 นำงขนิษฐำ พุธจันทร์  กองพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
2.52 นำงสำวสโรชำ เรืองกำญจน์  กองพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
2.53 นำงสำวจำริณี แก้วประสิทธิ์  กองนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
2.54 นำงสำวสุนิสำ ทิพย์วำรี  กองนโยบำยและแผน  กรรมกำร 
2.55 นำงสำวตรีสุวรรณ  ชูชำติพงษ์ กองบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
2.56 นำงสำวผุสดี แสงมณ ี  กองกลำง   กรรมกำร 
2.57 นำงสมใจ เกตุแก้ว   กองกลำง   กรรมกำร 
2.58 นำงธำรำรัตน์ อะฆะนัง  กองกลำง   กรรมกำร 
2.59 นำงวรรณี รัตนประดิษฐ์  กองคลัง    กรรมกำร 
2.60 นำงวรันธร จันทรำกุล  กองคลัง    กรรมกำร 
2.61 นำงสำวสลักจิตร อมรทรัพย์  กองคลัง    กรรมกำร 
2.62 นำงดุจญำดำ  ไชยจิตต์  กองคลัง    กรรมกำร 
2.63 นำงสำวจุฑำรัตน์ สุวรรณณะ ส ำนักงำนสภำฯ   กรรมกำร 
2.64 นำงปิยะวรรณ ด ำรงค์ชำติ  ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
2.65 นำงสำวธัญญลักณ์ ตรงจิตต์  ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
2.66 นำงสำวกวิตำ  แก้วพุ่มช่วง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร

  
 

/โดยมีอ ำนำจหน้ำที่… 



โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคลศรีวิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนตำมนโยบำยที่ 
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด ตลอดจนสอดคล้องตำมบริบทของมหำวิทยำลัย 

2. ก ำกับ ติดตำม วำงแผนและด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำน
สำยสนับสนุน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนดและมำตรฐำนตำมบริบทของหน่วยงำน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำและจัดท ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ระบบ
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  หน่วยงำนสำย
สนับสนุน 

4. ก ำกับและติดตำมให้หน่วยงำนสำยสนับสนุน มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) กำรรับกำรประเมินคุณภำพ เป็นประจ ำในทุกปีกำรศึกษำ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินมำยัง
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

5. น ำผลที่ได้รับจำกกำรประเมินคุณภำพ มำพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตลอดจนจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน ทั้งในระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำนสำยสนับสนุน 

6. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่          เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565 

 

 
(ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


