
  

 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที ่1043/๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 
................................................. 

 ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ใจความว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้
มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2557 ด าเนินไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จึงขอให้ผู้ที่มี
รายนามดังต่อไปนี้ เข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2557 ตามก าหนดการตรวจประเมินฯ ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 
 

1. ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.1 นายนิพนธ์  ภิญโญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.2 ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

2. ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  2.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  2.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  2.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  2.5 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  2.6 รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 
  2.7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  2.8 รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
  2.9 รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2.10 ผูช้่วยอธิการบดี  (ผศ.กันทริน รักษ์สาคร) 
  2.11 ผูช้่วยอธิการบดี  (ผศ.ยงยุธ  สุจิโต) 
   
 
 
 

/2.12 ผูช้่วยอธิการบดี... 
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2.12 ผูช้่วยอธิการบดี  (ผศ.อุดร       นามเสน) 

  2.13 ผูช้่วยอธิการบดี  (นายไชยยะ   ธนพัฒน์ศิริ) 
  2.14 ผูช้่วยอธิการบดี  (นายเสนอ      สะอาด) 
 

 3. ผู้แทนอาจารย์ 
  3.1 นายจตุพร  จิรันดร  คณะบริหารธุรกิจ 
  3.2 ผศ.ธันยาภรณ์  ด าจุติ   คณะบริหารธุรกิจ 
  3.3 นางสาวปรัศนี  กายพันธ์  คณะบริหารธุรกิจ 
  3.4 นายเอกพงษ์  คงฉาง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  3.5 นายพิษณุ  อนุชาญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  3.6 นางสาวอารีนา  อีสามะ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  3.7 นางฉัตรดาว  ไชยหล่อ   คณะศิลปศาสตร์ 
  3.8 ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร  คณะศิลปศาสตร์ 
  3.9 นางสาวฐิตินาร์ถ ค ายอด  คณะศิลปศาสตร์ 
  3.10 นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  3.11 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  3.12 นางสาววรลักษณ์ บัวบุศ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  3.13 นายวรพงค์   บุญช่วยแทน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3.14 นางสาววรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3.15 นายรอมฏอน    บูระพา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 4. ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน 
  4.1 นายจตุพล  บัวฝอง  คณะบริหารธุรกิจ 
  4.2 นายอธิรนันต์  นิลการณ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4.3 นายอนุถา  เขียวรัตนา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4.4 นางสาวซารีฟ๊ะ  ระยี   คณะศิลปศาสตร์ 
  4.5 นางสาวสุนัดดา  ทองชู   คณะศิลปศาสตร์ 
  4.6 นางสาววีรอร  สงแก้ว  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  4.7 นางสาวเบญจรัตน ์ ศรีประสม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  4.8 นายสุรศักดิ์   กุศลชู   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  4.9 นายพลชัย   ชุมวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 5. ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
  5.1 นางสาวเกตุสุดา เพ็ชรนรินทร์  คณะบริหารธุรกิจ 
  5.2 นางสาวอักษราภัค ศรีมาน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  5.3 นางสาวธนภรณ์ บุตรพรหม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  5.4 นางสาวราตร ี  ทองกลับศรี  คณะศิลปศาสตร์             
         (สัมภาษณผ์่านทางโทรศัพท์) 
  5.5 นายปรเมศษ์  เอียดยอด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
                  (สัมภาษณผ์่านทางโทรศัพท์) 

5.6 นายถาวร   เกื้อสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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6. ผู้แทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

  6.1 นางสาวกาญจนา คงเจริญ  คณะบริหารธุรกิจ 
  6.2 ว่าที่ ร.ต.ศรันย์  จันทรเจริญ  คณะศิลปศาสตร์       
         (สัมภาษณผ์่านทางโทรศัพท์) 

6.3 นายฉัตรชัย  มีวัฒนะ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
         (สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์) 

  6.4 นายนันทชัย   ทองเกียรติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   

 7. ผู้แทนจากชุมชนที่ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  7.1 นายชอบ  บุญช่วย  วัดชัยมงคลพระอารามหลวง 
  7.2 นายอุดม  ทักขระ  องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง 
  7.3 นายพิศิษฐ์   ช ามะนาด  เทศบาลเมืองหลังสวน 
         (สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์) 
  

 8. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
  8.1 นายไฟซอล  หมานอีน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8.2 นางสาวระวิวรรณ รุณปักษ์  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  8.3 นางสาวณัฐวด ี  เทวมิตร  ส านักงานอธิการบดี 
  8.4 นางสาวสรัลชนา   ถีราวุฒิ  ส านักงานนิติการ 
  8.5 นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
  8.6 นางสาวปวีณา  หีมชูด   กองบริหารงานบุคคล 
  8.7 นางสาวจิดารัชต ์ เพ็ชรจ ารัส  กองกลาง 
  8.8 นางสาวจาริณี  แก้วประสิทธิ์  กองนโยบายและแผน 
  8.9 นางสาวนภาวรรณ แก้วละเอียด  กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
  8.10 นางสาววลัยพร ชูหมวกโชต ิ  กองคลัง 
  8.11 นางสาวอารีย์  แก้วมณี  กองประชาสัมพันธ์ 
  8.12 นางขนิษฐา    พุธจันทร์  กองพัฒนานักศึกษา 
  8.13 นางกนกพรรณ คงแก้ว  หน่วยตรวจสอบภายใน    
     
 หน้าที่ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

     ๑. เข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน             
ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวัน เวลาและสถานที่ ตามก าหนดการการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  

 ทั้งนีจ้นกว่าการด าเนินการสัมภาษณ์แล้วเสร็จ 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

                                                       

                        
          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


