
  

 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สายสนับสนุน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน  
และเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน 
สายสนับสนุน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  

  1.1  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ประธานกรรมการ  
 1.2  รองอธิการบดีทุกท่าน     กรรมการ 

1.3  ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน      กรรมการ  
1.4  ผู้อ านวยการสถาบันทุกท่าน     กรรมการ  
1.5  ผู้อ านวยการส านักทุกท่าน      กรรมการ  
1.6  ผู้อ านายการวิทยาเขตทุกท่าน    กรรมการ 
1.7  ผู้อ านวยการส านักงานทุกท่าน     กรรมการ  
1.8  ผู้อ านวยการกองทุกท่าน      กรรมการ  
1.9  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)   กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที่  
 ๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
 ๒. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยถือว่า    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็น
กระบวนการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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  ๓. อ านวยการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ให้บรรลุตาม 
เป้าหมายและร่วมรับผลการประเมินและน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป  

2. ผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง ข้าราชการบ านาญ ประธานกรรมการ
  มทร.ศรีวิชัย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ ส านักส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
 และงานทะเบียน  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์  มลิวัลย์ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา ฉลาด คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 และเทคโนโลยีการประมง 
5.  นายปรีดา เกิดสุข คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 และเทคโนโลยีการประมง   
6. นางอ ามรรัตน์  คงกะโชติ วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการและ

  เลขานุการ 
8. นางสาววีรวรรณ  อ าภา ส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยกรรมการ 

  และเลขานุการ 
9. นางสาวกวิตา  แก้วพุ่มช่วง ส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยกรรมการ 

  และเลขานุการ 

2.2 ผู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 2.2.1 ส านักงานอธิการบดี  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

นางณัฐสุดา นิลโกสีย์ 
นางสาววีรวรรณ  อ าภา 
นายชาติชาย  ช่างแก้ 
นางสาวมัชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ 
นางสาวกวิตา  แก้วพุ่มช่วง 
นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว 
นางสาวสุชาดา  บุญโท 
นางสาวอภิชญา  ลิมปนะพิทยาธร 
นางสาวอุทัยวรรณ ชาลีผล 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี 

10.  นางปิยะวรรณ  ด ารงค์ชาติ ส านักงานตรวจสอบภายใน 
11.  นางสาวธัญญลักษณ์  ตรงจิตต์ ส านักงานตรวจสอบภายใน 
12.  นางดรุณี ลีนิน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
13.  นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
14.  นางดาวดล  จันทรประทิน กองพัฒนานักศึกษา 
15.  นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์ กองพัฒนานักศึกษา 
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16.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ กองนโยบายและแผน 
17.  นางสาวสุนิสา ทิพย์วารี กองนโยบายและแผน 
18.  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน กองกลาง 
19  นางธารารัตน์  อะฆะนัง กองกลาง 
20.  นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน กองบริหารงานบุคคล 
21.  นางสาวตรีสุวรรณ ชูชาติพงษ์ กองบริหารงานบุคคล 
22.  นายธีรธัชช ์ แซ่ล้อ กองบริหารงานบุคคล 
23.  นายปกรณ์  ชาติพันธุ์ กองบริหารงานบุคคล 
24.  นางวรรณี  รตันประดิษฐ์ กองคลัง 

  2.2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.  นางสาวจุฬาลักษณื โรจนานุกูล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4.  นายต่อยศ  เจริญ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 2.2.3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นายกนกพล เมืองรักษ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นายธนพัต ธรรมโชติ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางสาววารุณี  จงกลศรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.4 ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.  นางสาวณัฐกานต์  คงเมฆา ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.  นายอภิชาติ  คัญทะชา ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.  นางสาวสิรินธร  ศรีคงคา ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 2.2.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. นางสาวกชธินันท์  ทองค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. นายสุวรรณ พรมเขต สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวหทัยรัตน์  หนักแน่น สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นายเชิด  คงห้อย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. นางสาวเกศินี  ใหมคง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.2.6 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. นางสาวบุญญา วุทธชูศิลป์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นางสาวธนาภรณ์  ว่องวรานนท์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. นายภากรณ์ จู้ห้อง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. นายสุริยะ ตาเตะ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวชรินรัตน์  ผกามาศ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวจิตตมาส  ฤทธิเดช สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นายสมภพ  ยี่สุ่น สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.2.7 ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
1. นางอุษา  ศรีเจริญ ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
2. นางวัชรี  กกแก้ว ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
3. นางเมธาพร  หิรัญวงศ์ ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
4. นางสาวเรณู  มากนคร ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
5. นางจารุวรรณ  ชูประสิทธิ์ ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
6. นางหมวย  แสงสีจันทร์ ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
7. นางทิพย์วดี  นาพอ ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
8. นางสาวพิชญา  ห้าหยัง ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
9. นางสาววราภรณ์  นิเวศวงษ์ ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
10. นางนัดดาพร  ชัยพล ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
11. นายเก่งการ  ธรรมเนียม ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
12. นางนิรมล  คงชู ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
13. นางกัญญิกา  กิ่งเกาะยาว ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

 2.2.8 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
1. นางพิชามญชุ์  วัฒนสุข ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
2. นางสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
3. นางสาวจุฑามาศ  รอดสีเสน ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
4. นางสาวธวัลรัตน์ ทวีสุข ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
5. นางสาวจีรภา มานพพงษ์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
6. นางจงกลนี ศรีจงกล ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7. นายสุชาติ ศรีมาลา ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8. นางสุภาพร ซื่อสกุล ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9. นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10. นายปกรณ์  ช่วยเจริญ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
11.  นางกอบกาญจน์  ศรีรัตน์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
12. นางสาวทาริกา  จันทรานุช ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
13. นางสาวปานหทัย  ปานสิทธิ์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
14. นายเจษฎา  มนตราลักษณ์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
15. นางสาวกรองทอง  ซีบังเกิด ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
16. นางอ้ิวอุรา  ชูช่วย ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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2.3 คณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. นางสาววีรวรรณ  อ าภา ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
3. นายชาติชาย  ช่างแก้  ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
4. นางสาวมัชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
5. นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
6. นางสาวกวิตา  แก้วพุ่มช่วง ส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
7. นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ ส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางปิยะวรรณ ด ารงค์ชาติ ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางสาวณัฐกานต์ คงเมฆา ส านักการจัดการ
นวัตกรรมฯ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวสโรชา เรืองกาญจน์ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวสุนิสา ทิพย์วารี กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางวรรณี รัตนประดิษฐ์ กองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวตรีสุวรรณ ชูชาติพงษ์ กองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางธารารัตน์ อะฆะนัง กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
16.. นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส ส านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาววารุณี  จงกลศรี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาวกชธินันท์  ทองค า สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวบุญญา วุทธชูศิลป์ สถาบันทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

20. นางสาวธวัลรัตน์ ทวีสุข ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางวัชรี  กกแก้ว ส านักงานวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  
1. เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปี

การศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ตามวัน เวลา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ดังก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปี 2564 

2. ร่วมรับการประเมิน ตอบประเด็นค าถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน 
  
 

/3. ร่วมแสดง... 
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 3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานและน าความรู้ที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
ในหน่วยงานที่สังกัด  

 ทั้งนี้  ให้ด าเนินการตรวจประเมินฯ และรายงานผลแล้วเสร็จในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

  สั่ง  ณ วันที่          เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 

  
 
 

          (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 วรรณ  อ ำภำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ์/  กวิตา 
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