


  
                                                          

 
 
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ท่ี  1567 / ๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจําปการศึกษา 2563 
................................................. 

 ตามนโยบายของกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานและเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีขององคกร โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนเปน
วัฒนธรรมองคกร จึงกําหนดใหมีกิจกรรม 5ส+ ข้ึนอยางตอเนื่องทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกจิตสํานึก และ
ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในความมีระเบียบวินัยของบุคลากรทุกระดับและเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

 ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําป
การศึกษา 2563 เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2563 ดังตอไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ   
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     ประธานกรรมการ 
1.2 รองอธิการบดี ทุกทาน  กรรมการ 
1.3 ผูชวยอธิการบดี ทุกทาน  กรรมการ 
1.4 คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย ทุกทาน  กรรมการ 
1.5 ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/สํานักงาน/กอง/หัวหนาหนวย ทุกทาน  กรรมการ 
1.6 ผูชวยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)  กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการอํานวยการมีหนาท่ี ดังนี้ 
 1. อํานวยการ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานและการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+  
(5ส พลัส) ของทุกหนวยงาน 
 2. สงเสริมใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการกิจกรรม 5ส+ อยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร 
 
 
 
 
 
 
 

/2. คณะกรรมการตรวจ... 
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๒.  คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจําปการศึกษา  ๒๕๖3

2.1  พ้ืนท่ีสงขลา 
 

2.1.1  คณะกรรมการชุดท่ี 1  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 

1.  นางสาวปรัศนีย กายพันธ คณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ 
2.  นางศศิธร สุวรรณปทมะ คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
3.  นางสาวธินฐัดา โกมล คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
4.  ผศ.เจนจิรา ขุนทอง คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐรดา บุญถัด คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

6.  นางสาวชยานิษฐ บุญสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

7.  นางพัชรินทร บุญนุน วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
8.  นางสาวนุชจิเรศ แกวสกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

9.  นายณัฐวุฒ ิ สุภารัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

10   นางสาวนลินรัตน คลังธารชูสิน คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

2.1.2  คณะกรรมการชุดท่ี 2  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย 
 

1.  ผศ.จุฑาภรณ ภารพบ คณะศิลปศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.กมลพร วรรณชาต ิ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 

3.  นางสาวพรสวรรค จันทรสุข คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

4.  นายธนวัฒน เลขาพันธุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

5.  นางสาวฉารีฝะ หัดย ี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

6.  นายอนุกูล นันทพุทธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
7.  นายอารีย เตะหละ วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
8.  ผศ.นราธร สังขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
9.  นางรจวรรณ รามแกว คณะศิลปศาสตร กรรมการและเลขานุการ 

2.1.3 คณะกรรมการชุดท่ี 3  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประกอบดวย 
 

1.  นายกฤษฎา คงพูน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววิริยา ปนสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 

3.  นางสาวนันทิพย หาสิน คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

4.  นางธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร กรรมการ 

5.  นายจามีกร มะลิซอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

6.  นายเอกพงษ คงฉาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

7.  ผศ.วสันต จีนธาดา คณะวิศกรรมศาสตร กรรมการ 

/8. นางสาวกฤษณาพร... 
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8.  นางสาวกฤษณาพร นวลสระ วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
9.  นายชนาธิป ลีนิน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

2.1.4  คณะกรรมการชุดท่ี 4  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะศิลปศาสตร ประกอบดวย 
 

1.  นายถาวร เก้ือสกูล คณะวิศวกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  นายอานนท บัวศร ี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3.  นางสาวศินีนาฎ พูลเก้ือ คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
4.  นายพิษณุ อนุชาญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

5.  นายชาญณรงค พงศรักธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
6.  นางรุงนภา แกวนวล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
7.  นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
8.  นางสาวพณิตา คชกูล วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
9.  นางสาวธัญญรัตน รุณปกษ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการและเลขานุการ 

2.1.5 คณะกรรมการชุดท่ี 5  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 
 

1.  ผศ.อาริษา โสภาจารย วิทยาลัยรัตภูมิ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ศิวดล นวลนภดล วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
3.  นางสาวอารมณ รอดลอยทรัพย คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
4.  นางสาวทัชชญา สังขะกูล คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
5.  นางสาวรื่นฤทัย รอดสุวรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6.  นายพงศกร เจริญเนตรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
7.  ผศ.จักรพงษ จิตตจํานงค คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
8.  นางสาววนิดา บุรีภักด ี คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
9.  นางสาวแสงเทียน จันทรแสงทอง วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 

2.1.6 คณะกรรมการชุดท่ี 6  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ วทิยาลัยรัตภูมิ ประกอบดวย 
 

1.  นางสาวนนทรส ภัคมาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสริตา ชื่นชม คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3.  นางอรอุมา สุพัฒนกุล คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
4.  นางสาวสมิหลา คีรีศรี คณะศิลปศาสตร กรรมการ 
5.  นางสาวนภทชนก ขวัญสงา คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6.  นางสาวจุฬาลักษณ โรจนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
7.  นายศุภกร แกวละเอียด วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
8.  ผศ.วิมล บุญรอด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
9.  นายพัชร แสงสุวรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการและเลขานุการ 

/2.1.7 คณะกรรมการ... 
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2.1.7 คณะกรรมการชุดท่ี 7  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ สํานักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและ
แผน และสํานักงานตรวจสอบภายใน ประกอบดวย 
 

1.  นางสาวจาริณี แกวประสิทธิ์ กองนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจุฑารัตน สุวรรณณะ สํานักงานสภาฯ กรรมการ 
3.  นางสาวจตุพิร ไชยสวัสดิ ์ กองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
4.  นางสาววันวสิา จุลบุญญาสิทธิ ์ สํานักวิทยบริการฯ กรรมการ 
5.  นางพรกนก อินทศิริ กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
6.  นายณัฐพงศ กระจายโภชน สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย กรรมการ 
7.  นางสาวสุนทร ี จงคดี กองกลาง กรรมการ 
8.  นางสาวสิวิกา นิอิสมัย สํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
9.  นางสาวศิริกุล บุญเลิศ โครงการจัดตั้งสํานักการจัดการฯ กรรมการ 
10   นางสาวฐิติวัลคุ รัชชโต กองกลาง กรรมการ 
11   นางวรรณี รัตนประดิษฐ กองคลัง กรรมการ 
12   นางอมรรัตน พันธุทอง สํานักสงเสริมวิชาการฯ กรรมการ 
13   นางสาวธญัญลักษณ ตรงจิตต สํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
14   นางสาวจุไรรัตน เพชรนอย กองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

2.1.8 คณะกรรมการชุดท่ี 8  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ และโครงการจัดตั้งสํานักการจัดการนวัตกรรมและถายทอด
เทคโนโลย ีประกอบดวย 
 

1.  นางสาวณัฐสุดา นิลโกสีย สํานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวพิศมัย ไชยศรี กองกลาง กรรมการ 
3.  นางสาวกัลยากร พลสวสัดิ์ สํานักวิทยบริการฯ กรรมการ 
4.  นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
5.  นางสุพิศ ยอดแกว กองคลัง กรรมการ 
6.  นายสุริยัณห ขําแจง สํานักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย กรรมการ 
7.  นางสาวณัฐกาญจน จันทรศรีบุตร กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
8.  นางสาวณัฐกานต คงเมฆา โครงการจัดตั้งสํานักการจัดการฯ กรรมการ 
9.  นางสาวแสงเดือน ประสงคจันทร สํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
10   นางสาวมัสรินทร วิวัฒน สํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
11   นายชาติชาย ชางแก สํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
12   นางสาวจารุวรรณ ปานประดิษฐ สํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
13   นางสาวสรัลชนา ถีราวุฒ ิ กองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
14   นางสาวปญชนันท เลาหสกุล สํานักสงเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ 
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2.2 พ้ืนท่ีตรัง 

2.2.1  คณะกรรมการชุดท่ี 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว และ  
สํานักงานวิทยาเขตตรัง ประกอบดวย 
 

1.  ผศ.วาท่ี พ.ต.ดํารงค โลหะลักษณาเดช คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.เอนก สาวะอินทร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

3.  รศ.ชมพูนุช โสมาลีย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

4.  นางสาวขวัญตา ตันติกําธน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

5.  นางสาวสดศรี อุยก้ิม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

6.  นางหมวย แสงสีจันทร สํานักงานวิทยาเขตตรัง กรรมการ 
7.  นางสาวโอษฐสุมา ชุมพงศ วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

8.  นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

9.  ผศ.สุภาพร เจริญสุข วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

10   นายภูมินทร อินทรแปน คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
11   ผศ.ปภัศรชกรณ อารียกุล คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
12   นายสุรินทร กาญจนะ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
13   นายสมภพ ยี่สุน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ กรรมการ 
14   นางปยวรรณ ชูพูล คณะวิทย – ประมง กรรมการและเลขานุการ 

2.2.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง และ 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 
 

1.  ผศ.นเรศ ขวัญทอง คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจิรัชญา บุญชวย วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

3.  นางสาวชยนรรจ ขาวปลอด วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

4.  นายวิทยา ตูดํา วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

5.  ผศ.จันทรา อุยเอง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

6.  ผศ.วรรณกร พลพิชัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

7.  นายศิลปชัย เสนารัตน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

8.  ผศ.อรมรัตน อังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 
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9.  นางเสาวรัตน แสงศรีจันทร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมง 
กรรมการ 

10   นายกฤดิกร แกววงศศรี คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
11   นายวัชระ ศรีสะกูล คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
12   นายนุอนันท คุระแกว คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
13   ผศ.พาสนา เอกอุดมพงษ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
14   นางกัญญิกา ก่ิงเกาะยาว สํานักงานวิทยาเขตตรัง กรรมการ 

15   นางสาวสุดคนึง ณ ระนอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
16   นางสาวทิพยรัตน ชวยธาน ี คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

2.2.3 คณะกรรมการชุดท่ี 3 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประกอบดวย 
 

1.  นายดุสิตพร ฮกทา วิทยาลัยการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวศุกพิชญาณ บุญเก้ือ วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
3.  นางสาวอมรรัตน สุทธิธรรมานนท วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 
4.  นางสาวศิรินันท นาพอ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
5.  ผศ.ศวรรณรัศม อภัยพงค คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
6.  นายสิทธิศักดิ์ โรจชะยะ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 
7.  นางสาวกชธินันท ทองคํา สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
8.  นางสาวเจตนา อินยะรัตน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการประมง 
กรรมการ 

9.  นายอุทร เจริญเดช คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

10   นางสาวเดือนรุง ชวยเรือง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

11   นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

12   นางวลัยพร สงเสน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

13   นางสาวจุรีรัตน คงออนศรี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 

กรรมการ 

14   นายธานี สังฆะวัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ กรรมการ 

15   นางสาวแสงเดือน แกวกลาง วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

2.3 พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช (ทุงใหญ) 
2.3.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุงใหญ) และ      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย 
 

1.  ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
2.  นางอณงคทิพย วงศกูล คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
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3.  ผศ.พัชราภรณ วาณิชยปกรณ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 

4.  นางดารุณี พรานชู วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 

   (ทุงใหญ)  

5.  นางสาวสุพิศตา พัสมุทร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 

   (ทุงใหญ)  

6.  สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

7.  ผศ.สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุบผา คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
8.  ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

9.  นางสาวอริสรารัศ ธุระกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

10   นางสาวสายใจ แกวออน คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย(ีทุงใหญ) และ คณะเกษตรศาสตร(ทุงใหญ) ประกอบดวย 
 

1.  ผศ.ศิรินาถ ศรีออนนวล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.สุภาษิต ชูกลิ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
3.  ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

4.  นางจงกลนี ศรีจงกล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 

   (ทุงใหญ)  
5.  นายสุดนัย เครือหลี คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 

6.  นางสาวอรยา สุขนิตย คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 
7.  ผศ.สพ.ญ.วิภาว ี แสงสรอย คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
8.  ผศ.อุมาพร ขิมมากทอง คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
9.  นางสาวสุภาภรณ กลิ่นแกว คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 
10   นางสาวเดือนพัตรา จันทรสุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการและเลขานุการ 

2.4  พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 
2.4.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ สํานักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชการ (ไสใหญ) ประกอบดวย 
 

1.  นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.โสพิศพิไล ทองใส คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 

3.  นายสิทธิชัย นวลเศรษฐ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
4.  นางสาวสุภาพร ขุนทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
5.  ผศ.ศิริลักษณ อินทสโร คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 
6.  ผศ.นิธิพร วรรณโสภณ คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 
7.  นางสาวศรัญญา แกวปนทอง คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 
8.  นางวิลาวัณย ฤทธิมนตรี คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 
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9.  นางสาวจุฑามาศ รอดสีเสน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 
   (ไสใหญ)  
10   นางสาวณปภัช ชวยชูหน ู คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
11   นางจันตินา สุชาฎา คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
12   นางสาวนศพร ธรรมโชติ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
13   นายปติพัฒน บุตรโคตร คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
14   นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 

2.4.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ คณะเกษตรศาสตร  
(ไสใหญ) ประกอบดวย 
 

1.  รศ.วัฒนา ณ นคร คณะเกษตรศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.สกุลรัตน หาญศึก คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
3.  ผศ.ธรรมนูญ  งานวิสุทธิพันธ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
4.  นางสาวมณี ศรีชะนันท คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
5.  นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

6.  นางสาวธิติมา รักถนอม คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

7.  นางราตร ี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

8.  นางสาวสกาวรัตน แกวประดิษฐ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 

   (ไสใหญ)  

9.  นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 

10   นางสาวบุปผชาต ิ แตงเกลี้ยง คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 

11   นางสาวมัลลิกา อินพรหม คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 

12   นางสาวอรัญญา จินาชาญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 

13   นางสาวพจนา หอมหวล คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 

14   นางสาวจรีวรรณ จันทรคง คณะเกษตรศาสตร กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5  พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช (ขนอม) 
 

2.5.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประกอบดวย 
 

1.  นางวาจิศา จันทรักษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.มริสา ไกรนรา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
3.  นางสาวภริศฑชาก ชดชอย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

4.  นางสาวมนวรรธน โสะหวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

5.  นางสาวเสาวคนธ ชูบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

6.  นายอภิรัญธ จันทรทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

7.  นายศุภณัฐ พรหมคีรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
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8.  นางสาวทิพยางค ทองสง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

9.  นายเขมนที ศรีสุขลอม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

10   นางสาวมัติยาภรณ ศรีใส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจําปการศึกษา 2563 มีหนาท่ี ดังนี้ 
๑. จัดทําแผนการตรวจประเมินติดตามกิจกรรม 5ส+ โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีรับการตรวจ 

 ๒. ดําเนินการตรวจติดตามฯ และรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ และรายงานผลผานระบบ
สารสนเทศใหเสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕64 

3. แจงรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ใหหนวยงานท่ีตรวจติดตามฯ เพ่ือเสนอรายงานการ
ตรวจติดตามตอกรรมการบริหารของหนวยงาน และรายงานผลมายังงานประกันคุณภาพ ภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2564 

3. คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ 
 3.1 ผูชวยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)    ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาววีรวรรณ อําภา     กรรมการ 
 3.3 นางสาวมัชรินทร สังขไพฑูรย    กรรมการ 
 3.4 นางสาววิจิตรา  ชวยแกว     กรรมการ 
 3.4 นางสาวจุฑาทิพย แซลิ่ม     กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการตรวจตดิตามกิจกรรม 5ส+ มีหนาท่ี ดังนี้  
๑. รวบรวมขอมูลผลการตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
๒. จัดทํารายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ         

และแจงใหหนวยงานทราบ 
๓. จัดเก็บและเผยแพรรายงานผล เพ่ือไปใชเปนหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพท่ีและ

เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพตอไป 

 ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฉบับนี้ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

  ท้ังนี้ จนกวาการดําเนินงานตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจําปการศึกษา 2563 แลวเสร็จ  

 สั่ง  ณ  วันท่ี   26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63  
   

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยกฤษณพงศ  สังขวาสี) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


