
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุน    
เป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกลไกกำรพัฒนำ ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
ของหน่วยงำนสำยสนับสนุนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เป้ำหมำยและระดับคุณภำพตำมระบบประกันคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุน และเพ่ือขับเคลื่อน 
พันธกิจของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนต่อไป  

  ในปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพของหน่วยงำน 
สำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันอังคำรที่ 26 ตุลำคม 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom 
Cloud Meetings ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วม
ประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  

  ๑.๑  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   ประธำนกรรมกำร  
 ๑.2  รองอธิกำรบดีทุกท่ำน      กรรมกำร  

1.3  ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน      กรรมกำร  
1.4  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทุกท่ำน     กรรมกำร  
1.5  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทุกท่ำน      กรรมกำร  
1.6  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทุกท่ำน     กรรมกำร  
1.7  ผู้อ ำนวยกำรกองทุกทำ่น      กรรมกำร  
๑.8  ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด)   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 หน้าที ่ 
 ๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประกัน 
คุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุน 
 ๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ    
กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำร 
พัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๓. อ ำนวยกำรในกำรตรวจประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย  
และร่วมรับผลกำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไขในปีกำรศึกษำถัดไป  
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2. ผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   ประธำนกรรมกำร 
       มทร.ศรีวิชัย   

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  นวนสร้อย  วิทยาลัยรัตภูมิ   กรรมการ 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
 4. นำยบุญรัตน์  บุญรัศม ี   คณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
 5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด  ผู้ช่วยอธิกำรบดี   กรรมกำร
           และเลขำนุกำร
2.2 ผู้รับการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 2.2.1 ส านักงานอธิการบดี  

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

นำงณัฐสุดำ นิลโกสีย์ 
นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ 
นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ 
นำงสำวมัชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ 
นำงสำวกวิตำ  แก้วพุ่มช่วง 
นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว 
นำงสำวสุชำดำ  บุญโท 
นำงสำวอภิชญำ  ลิมปนะพิทยำธร 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

9. นำงปิยะวรรณ  ด ำรงค์ชำติ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
10.  นำงสำวธัญญลักษฐ์  ตรงจิตต์ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
11.  นำงสำวณัฐกำนต์  คงเมฆำ ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
12.  นำยอภิชำติ  คัญทะชำ ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
13.  นำงสำวขวัญฤดี  พ่วงทอง ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
14.  นำงดรุณี ลีนิน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลฯ 
15.  นำงสำวนิภำวรรณ นิ่มดวง ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลฯ 
16.  นำงดำวดล  จันทรประทิน กองพัฒนำนักศึกษำ 
17.  นำงสำวสโรชำ  เรืองกำญจน์ กองพัฒนำนักศึกษำ 
18.  นำงสำววันเพ็ญ จิตตพงศ์ กองนโยบำยและแผน 
19.  นำงสำวสุนิสำ ทิพย์วำรี กองนโยบำยและแผน 
20.  นำยสุจินดำ  แซ่ฮ้ัน กองกลำง 
21.  นำงธำรำรัตน์  อะฆะนัง กองกลำง 
22.  นำงสฤญธรณ์ หมัดหมัน กองบริหำรงำนบุคคล 
23.  นำงสำวตรีสุวรรณ ชูชำติพงษ์ กองบริหำรงำนบุคคล 
24.  นำยธีรธัชช ์ แซ่ล้อ กองบริหำรงำนบุคคล 
25.  นำยปกรณ์  ชำติพันธุ์ กองบริหำรงำนบุคคล 
26.  นำงวรรณี  รัตนประดิษฐ์ กองคลัง 
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 2.2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
2.  นำงสำวอุมำภรณ์  กรีโส ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
3.  นำยต่อยศ  เจริญ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 2.2.3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะพร  มูลทองชุน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. นำยกนกพล เมืองรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. นำยธนพัต ธรรมโชติ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. นำงสำววำรุณี  จงกลศร ี ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2.2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. นำงสำวกชธินันท์  ทองค ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2. นำงสำวจริญำภรณ์ เพชรสำมสี สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
3. นำยสุวรรณ พรมเขต สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 2.2.5 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. นำงสำวบุญญำ วุทธชูศิลป์ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. นำงสำวธนำภรณ์  ว่องวรำนนท์ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. นำยภำกรณ์ จู้ห้อง สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. นำยสุริยะ ตำเตะ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5. นำงสำวชรินรัตน์  ผกำมำศ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 2.2.6 ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

1. นำงอุษำ  ศรีเจริญ ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
2. นำงวัชรี  กกแก้ว ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
3. นำงเมธำพร  หิรัญวงศ ์ ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
4. นำงสำวเรณู  มำกนคร ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
5. นำงจำรุวรรณ  ชูประสิทธิ์ ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
6. นำงหมวย  แสงสีจันทร์ ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
7. นำงทิพย์วดี  นำพอ ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
8. นำงสำวพิชญำ  ห้ำหยัง ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
9. นำงสำววรำภรณ์  นิเวศวงษ์ ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
10. นำงนัดดำพร  ชัยพล ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
11. นำยเก่งกำร  ธรรมเนียม ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
12. นำงนิรมล  คงชู ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
13. นำงกัญญิกำ  กิ่งเกำะยำว ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 

 2.2.7 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

1. นำงพิชำมญชุ์  วัฒนสุข ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
2. นำงสกำวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
3. นำงสำวจุฑำมำศ  รอดสีเสน ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
4. นำงสำวธวัลรัตน์ ทวีสุข ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
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5. นำงสำวจีรภำ มำนพพงษ์ ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
6. นำงจงกลนี ศรีจงกล ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
7. นำยสุชำติ ศรีมำลำ ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
8. นำงสุภำพร ซื่อสกุล ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
9. นำงเฉลิมขวัญ พันธะกิจ ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
10. นำงสำวสุพิศตำ พัสมุทร ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 

2.3 คณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด ผู้ช่วยอธิกำรบดี ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี กรรมกำร 
3. นำยชำติชำย  ช่ำงแก้  ส ำนักงำนอธิกำรบดี กรรมกำร 
4. นำงสำวมชัรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี กรรมกำร 
5. นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว ส ำนักงำนอธิกำรบดี กรรมกำร 
6. นำงสำวกวิตำ  แก้วพุ่มช่วง ส ำนักงำนอธิกำรบดี กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
7. นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ ส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีฯ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

9. นางปิยะวรรณ ด ารงค์ชาติ ส านักงานตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10. นางสาวณัฐกานต์ คงเมฆา ส านักการจัดการนวัตกรรมฯ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. นางสาวสโรชา เรืองกาญจน์ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นางสาวสุนิสา ทิพย์วารี กองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. นางวรรณี รตันประดิษฐ์ กองคลัง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14. นางสาวตรีสุวรรณ ชูชาติพงษ์ กองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15. นางธารารัตน์ อะฆะนัง กองกลาง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16.. นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส ส านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

17. นางสาววารุณี  จงกลศร ี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

18. นางสาวกชธินันท์  ทองค า สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
19. นางสาวบุญญา วุทธชูศิลป์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

20. นางสาวธวัลรัตน์ ทวีสุข ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

21. นางวัชรี  กกแก้ว ส านักงานวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 หน้าที ่ 
1. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำนสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ตำมวัน เวลำ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังก ำหนดกำร  
ประเมินคุณภำพฯ  

 
/2. ร่วมรับกำรประเมิน... 



-๕- 
 
 2. ร่วมรับกำรประเมิน ตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
 3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำนและน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ 
ในหน่วยงำนที่สังกัด  

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในวันที่ 31 ตุลำคม 2564 

   สั่ง   ณ   วันที่     เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 

 
  
 
 

       (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


