
  

 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่ 162 / ๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

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

 ตามนโยบายของกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร จึงก าหนดให้มีกิจกรรม 5ส+ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส านึก และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของบุคลากรทุกระดับและเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     ประธานกรรมการ 
1.2 รองอธิการบดี ทุกท่าน  กรรมการ 
1.3 ผู้ชว่ยอธิการบดี ทุกท่าน  กรรมการ 
1.4 คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย ทุกท่าน  กรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ส านักงาน/กอง/หัวหน้าหน่วยงาน ทุกท่าน กรรมการ 
1.6 ผู้ชว่ยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)  กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. อ านวยการ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+  
(5ส พลัส) ของทุกหน่วยงาน 
 2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการเพ่ือยกระดับก้าวเข้าสู่รางวัล Thailand 5S Award 
 
 
 
 
 
 

/2. คณะกรรมการ... 
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๒.  คณะกรรมกำรตรวจติดตำมกิจกรรม 5ส+ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖2

พื้นที่สงขลำ 
 

 คณะกรรมการชุดที่ 1  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 

1.  นางสาวปรัศนีย์ กายพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญรัตน์ ดุกหลิ่ม คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
3.  นางสาวมาริสา เส็มเหมาะ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
4.  นายสุรวัช หมู่เก็ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

5.  นางสาวชยานิษฐ์ บุญสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

6.  นางสาวฐิติมา จุลจินดา วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
7.  นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

8.  นายชนาธิป ลีนิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 2  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

1.  ผศ.จุฑาภรณ ์ ภารพบ คณะศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวกมลพร วรรณชาติ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3.  นางสาวนันทิพย์ หาสิน คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
4.  นางตะวัน ตนยะแหละ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

5.  นายอนุกูล นันทพุทธ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
6.  นายอารีย์ เต๊ะหละ วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
7.  ผศ.นราธร สังข์ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8.  นางอุทัยทิพย์ จิตรมั่นธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 3  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

1.  นายกฤษฎา คงพูน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

3.  นายภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
4.  นางสาววนิดา บุรีภักด ี คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

5.  ผศ.วสันต ์ จีนธาดา คณะวิศกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6.  นายศุภกร แก้วละเอียด วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 

7.  นางสาวกฤษณาพร นวลสระ วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
8.  นางสาวนภท์ชนก ขวัญสง่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 

/คณะกรรมการชุดที่ 4... 
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 คณะกรรมการชุดที่ 4  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

1.  นายถาวร เกื้อสกลู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  นายบุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3.  นางธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
4.  นางสาวทัชชญา สังขะกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

5.  นายชาญณรงค์ พงศ์รักธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6.  นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
7. น นางสาวพณิตา คชกูล วิทยาลัยรัตภูม ิ กรรมการ 
8.  นางรจวรรณ รามแก้ว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 5  
ตรวจติดตามกจิกรรม 5ส+ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
 

1.  ผศ.อาริษา โสภาจารย ์ วิทยาลัยรัตภูมิ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ศิวดล นวลนภดล วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการ 
3.  นางสาวพรสวรรค์ จันทร์สุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4.  นายพงศกร เจริญเนตรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5.  นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
6.  ผศ.วิมล บุญรอด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
7.  นางธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
8.  นางสาวอารมณ์ รอดลอยทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 6  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ วทิยาลัยรัตภูมิ ประกอบด้วย 
 

1.  นายพิษณุ อนุชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
3.  นางสาวศินีนาฎ พูลเกื้อ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
4.  นางสาวนนทรส ภัคมาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5.  นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6.  นางรุ่งนภา แก้วนวล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
7.  นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
8.  นางราตรี สุยบางด า วิทยาลัยรัตภูมิ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

/คณะกรรมการชุดที่ 7... 
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 คณะกรรมการชุดที่ 7  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ส านักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและ
แผน หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 

1.  นายอภิชาติ คัญทะชา ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ ส านักงานสภาฯ กรรมการ 
3.  นางสาวตรีสุวรรณ สามทอง กองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
4.  นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธิ์ ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
5.  นางพรกนก อินทศิริ กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
6.  นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
7.  นางสาวสุนทรี จงคดี ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
8.  นางสาวสิวิกา นิอิสมัย ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
9.  นางสาวจุติพร ไชยสวัสดิ์ ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
10.  นางสาวสรัลชนา  ถีราวุฒิ ส านักงานนิติการ กรรมการ 
11.  นางสาวฐิติวัลคุ์ รัชชโต กองกลาง กรรมการ 
12.  นางวรรณี รัตนประดิษฐ์ กองคลัง กรรมการ 
13.  นางอมรรัตน์ พันธุ์ทอง ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ 
14.  นางสาวพรพรรณ เกื้อบุญ หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
15.  นางสาวจุไรรัตน์ เพชรน้อย กองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 8  
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สถาบันบริการทางวิชาการแก่สังคม กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ และส านักงานนิติการ 
ประกอบด้วย 
 

1.  นางสาวณัฐริณีย์ กาวชูศรีพิทักษ์ กองบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวพิศมัย ไชยศรี กองกลาง กรรมการ 
3.  นางอัลิปรียา รักคล้าย ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
4.  นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
5.  นางสุพิศ ยอดแกว้ กองคลัง กรรมการ 
6.  นางสาวจาริณี แก้วประสิทธิ์ กองนโยบายและแผน กรรมการ 
7.  นางสาวณัฐกาญจน์ จันทร์ศรีบุตร กองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
8.  นางสาวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์ ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
9.  นางสาวศรินยา นิ่มนวล ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
10.  นางสาวแสงเดือน ประสงค์จันทร์ ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
11.  นางสาววิจิตรา ช่วยแก้ว ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
12.  นางสาวศิวพร มรรคมนตรี ส านักงานนิติการ กรรมการ 
13.  นายสุริยัณห์ ข าแจ้ง ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย กรรมการ 
14.  นางสาวจารุวรรณ ปานประดิษฐ์ หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
15.  นางสาวปัญชนันท์ เลาหสกุล ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ 

/พ้ืนที่ตรัง... 
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พื้นที่ตรัง 
 

 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ ส านักงาน
วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 

 

1.  ผศ.ว่าที่ พ.ต.ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช คณะวิทย์ – ประมง ประธานกรรมการ 
2.  นายเอนก สาวะอินทร์ คณะวิทย์ – ประมง กรรมการ 
3.  นางสาวกชธินันท์ ทองค า ส านักงานวิทยาเขตตรัง กรรมการ 
4.  นางสาวชยนรรจ ์ ขาวปลอด วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

5.  นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

6.  นายภูมินทร์ อินทร์แป้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
7.  ผศ.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
8.  นายสุรินทร์ กาญจนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
9.  ผศ.พาสนา  เอกอุดมพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
10.  นายสมภพ ยี่สุ่น สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ กรรมการ 
11.  นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

 

1.  ผศ.วีระศักดิ์ ไชยชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจิรัชญา บุญช่วย วิทยาลัยการโรงแรมฯ กรรมการ 

3.  นางจันทรา อุ้ยเอ้ง คณะวิทย์ – ประมง กรรมการ 

4.  นางสาววรรณกร พลพิชัย คณะวิทย์ – ประมง กรรมการ 

5.  นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
6.  นายวัชระ ศรีสะกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
7.  นายนุอนันท์ คุระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
8.  นางกัญญิกา กิ่งเกาะยาว ส านักงานวิทยาเขตตรัง กรรมการ 

9.  นางสาวสุดคนึง ณ ระนอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10.  นางปิยวรรณ ชูพูล คณะวิทย์ – ประมง กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 3 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประกอบด้วย 

 

1.  นายดุสิตพร ฮกทา วิทยาลัยการโรงแรมฯ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวศิรินันท์ นาพอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
3.  นางสาวศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ 
4.  นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
5.  นางสาวเจตนา อินยะรัตน์ คณะวิทย์ – ประมง กรรมการ 
6.  นางสาวรัชนี นาคช่วย คณะวิทย์ – ประมง กรรมการ 

7.  นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง คณะวิทย์ – ประมง กรรมการ 

8.  นายธานี สังฆะวัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ กรรมการ 

/9. นางสาวทิพย์รัตน์... 
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9.  นางสาวทิพย์รัตน์ ช่วยธาน ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

พื้นที่นครศรีธรรมรำช (ทุ่งใหญ่) 
 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) และ      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 
 

1.  ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
2.  ดร.สายใจ แก้วอ่อน คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
3.  นางดารุณี พรานชู วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 

   (ทุ่งใหญ่)  
4.  นางสาวนลินี เพชรอาวุธ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 

   (ทุ่งใหญ่) กรรมการ 

5.  ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
6.  สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

9.  นางสาวอริสรารัศ ธุระกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

10.  นางอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุ่งใหญ่) และ คณะเกษตรศาสตร์(ทุ่งใหญ่) ประกอบด้วย 

 

1.  ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

4.  ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 

   (ทุ่งใหญ่)  
5.  นายสุดนัย เครือหลี คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

6.  นางสาวอรยา สุขนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
7.  ผศ.สพ.ญ.วิภาว ี แสงสร้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
8.  ผศ.ดร.อุมาพร ขิมมากทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
9.  นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
10.  นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการและเลขานุการ 

พื้นที่นครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่) 
 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ส านักงานวิทยา

เขตนครศรีธรรมราชการ (ไสใหญ่) ประกอบด้วย 
 

1.  นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุพัตรา ค าแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
3.  ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 

/6. นางสาวสุภาพร... 
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4.  นางสาวสุภาพร ขุนทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
5.  นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6.  นางสาวภัณฑิกา มีเสน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 
   (ไสใหญ่)  
7.  นางสาวณปภัช ช่วยชูหน ู คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
8.  นางจันตินา สุชาฎา คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
9.  นางสาวนศพร ธรรมโชต ิ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
10.  นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
11.  นางสาวจรีวรรณ จันทร์คง คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ คณะเกษตรศาสตร์  
(ไสใหญ่) ประกอบด้วย 

 

1.  ผศ.ดร.สกุลรัตน์ หาญศึก คณะเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
3.  นางสาวมณี ศรีชะนันท์ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
4.  นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
5.  นางสาวธิติมา รักถนอม คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6.  นางราตรี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
7.  นางสาวสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 
   (ไสใหญ่)  

8.  นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
9.  นางสาวบุปผชาติ แต่งเกลี้ยง คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
10.  นางสาวมัลลิกา อินพรหม คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการ 
11.  นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 

 
พืน้ที่นครศรีธรรมรำช (ขนอม) 
 

 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประกอบด้วย 

 

1.  นางวาจิศา จันทรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ประธานกรรมการ 
2.  นายไพโรจน์ แสงอ าไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 
3.  นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

4.  นายชัยวัฒน ์ ใหญ่บก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

5.  นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

6.  นางสาวเนตรลดา ละอองทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

7.  นายรณรุต ผลหิรัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

8.  นางสาวกัญญารัตน์ บัวสีรัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

9.  นายเข้มนที ศรีสุขล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการ 

10.  นางสาวมัติยาภรณ์ ศรีใส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ 

/ให้คณะกรรมการ... 
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ให้คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2562 มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนการตรวจประเมินติดตามกิจกรรม 5ส+ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่รับการตรวจ 

 ๒. ด าเนินการตรวจติดตามฯ และรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ และรายงานผลผ่านระบบ
สารสนเทศให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภำคม ๒๕63 

3. แจ้งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ให้หน่วยงานที่ตรวจติดตามฯ เพ่ือเสนอรายงานการ
ตรวจติดตามต่อกรรมการบริหารของหน่วยงาน และรายงานผลมายังงานประกันคุณภาพ ภำยในวันที่ 31 
พฤษภำคม 2563 

3. คณะกรรมกำรรวบรวมและสรุปผลกำรตรวจติดตำมกิจกรรม 5ส+ 
 3.1 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)    ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาววีรวรรณ อ าภา     กรรมการ 
 3.3 นางสาวมัชรินทร์ สังข์ไพฑูรย ์    กรรมการ 
 3.4 นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม     กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มีหน้าที ่ดังนี้  
๑. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
๒. จัดท ารายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ         

และแจ้งให้หน่วยงานทราบ 
๓. จัดเก็บรายงานผล เพ่ือไปใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพที่เก่ียวข้อง 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฉบับนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

  ทั้งนี้ จนกว่าการด าเนินงานตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วเสร็จ  

 สั่ง  ณ  วันที่   4  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63  
  
 
 
 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 


