
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะอุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพ
กำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 – 15 กันยำยน 
2565 ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.2   รองอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.3   ผู้ช่วยอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.4   คณบดี กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย กรรมกำร 
๑.6   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ

ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือ

ว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับ
ผลกำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข         

 
/2. ผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมิน... 
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ ตรวจประเมินวันที่  

    18 สิงหาคม 2565 
 1.  รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง    อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2.  รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ เอกสมทรำเมษฐ์   อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร  กรรมกำร 
 3.  อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ          อำจำรย์คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำรและ 
   มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร     
 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตรวจประเมินวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
 1.  รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง    อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2.  รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ เอกสมทรำเมษฐ์   อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร  กรรมกำร 
 3.  อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ          อำจำรย์คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำรและ 
          มทร.ศรีวชิัย     เลขำนุกำร     
          อ านาจหน้าที่ 
                       1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 
                        เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
                   2.  ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
                       3.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำน 
                        ที่รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ  
    กำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                       4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564     

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  
  1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อภิญญำ  วณิชพันธุ์  คณบดี 
  2.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์น้อมจิตต์  แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  3.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญำ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  4.  อำจำรย์สุวิจักขณ์  ห่ำนศรีวิจิตร  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  5.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ดวงเดือน  สงฤทธิ์  ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำกำรจัดกำร 
     อำหำรและบริกำร 
  6.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสำวณีย์  ชัยเพชร  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำกำรจัดกำรอำหำรและบริกำร 
  7.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรูญ บุญน ำ  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำกำรจัดกำรอำหำรและบริกำร 

  8.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิรินำถ  ศรีอ่อนนวล คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำกำรจัดกำรอำหำรและบริกำร 
  9.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธณิกำนต์  ธรสินธุ ์  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำกำรจัดกำรอำหำรและบริกำร 
  10.   อำจำรย์สุธำสินี  ทองนอก   คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

     สำขำวิชำกำรจัดกำรอำหำรและบริกำร 
 

/12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์... 
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 11.  อำจำรย์จิระนำถ  รุ่งช่วง   คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำกำรจัดกำรอำหำรและบริกำร 
  12.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ผกำมำส  ปุรินทรำภิบำล ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำ 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
13.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำ 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
  14.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรีพร เชื้อเจ็ดตน  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำ 
     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
  15.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สุภำษิต  ชูกลิ่น  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำ 
     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
  16.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ว่ำที่ ร.ต.ปรีชำ  มุณีศรี คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำ 

      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
 17.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สำยใจ  แก้วอ่อน  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำ 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
  18.  อำจำรย์ศรีอุบล  ทองประดิษฐ์  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำ 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
 19.  นำงสุกัลญำ  หะริตำ    เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

  20.  นำงสำวเดือนพัตรำ  จันทร์สุด  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  21.  นำงสำวฐิตำรีย์   สมรูป   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  22.  นำงดวงชีวัน มนตรำลักษณ์   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  23.  นำงสำวอุมำพร สุขฉนวน   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  24.  นำยอรรถพล พรหมทอง   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  25.  นำยธีระพงค์  หมวดศรี   นักวิทยำศำสตร์ 
  26.  นำยธีระวัฒน์  สุขใส    นักวิทยำศำสตร์ 

               อ านาจหน้าที่  
                        1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม    
                            ก ำหนดกำร 
                        2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องใน 
                            กิจกรรมประเมิน 
                        3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
                        4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

          2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
                    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ ตรวจประเมินวันที่    
     18 สิงหาคม 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1.  นำงสำวภำวิณี เพ็ชรวิจิตร   ตัวแทนนักศึกษำ 
             2.  นำงสำวณิชกำนต์ อ๋องสมบัติ  ตัวแทนนักศึกษำ 
                3.  นำงสำวสิริมำ แก้วนุ่ม   ตัวแทนนักศึกษำ 
             4.  นำงสำวรัตนำวดี ทวิสุวรรณ์  ตัวแทนนักศึกษำ 
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            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1.  นำยศุภชัย ไกรลำศ    ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
             2.  นำงสำวอภิญญำ รำชเมืองขวำง  ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1.  นำงสำวชญำนิษฐ์ ริยำพันธ์  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบกำร 
  2.  นำงสำวอนงค์นำถ เจริญรูป  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบกำร 
 4) กลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
  1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จรูญ บุญน ำ  ตัวแทนอำจำรย์ 
             2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธณิกำนต์ ธรสินธุ์ ตัวแทนอำจำรย์ 

 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตรวจประเมินวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1.  นำยสิทธโิชค สมใจ    ตัวแทนนักศึกษำ 
             2.  นำยซำกำรียำ มะดือรำวี   ตัวแทนนักศึกษำ 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1.  นำงสำววรำภรณ์ ตั้นซุ่นหิ้ม  ตัวแทนศิษย์เก่ำ  
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำษิต ชูกลิ่น  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบกำร 
 4) กลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
  1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุณี ตัวแทนอำจำรย์ 
  2.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กมลวรรณ บุญเจริญ ตัวแทนอำจำรย์        
           อ านาจหน้าที่  

                              1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำก 
                                  ผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
                              2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
                              3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 1 กันยายน 2565 
 1.  รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง   อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร   ประธำนกรรมกำร 
 2.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิริศักดิ์ ชีช้ำง       คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 
 3.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี นวนสร้อย       วิทยำลัยรัตภูมิ  กรรมกำรและ 
   มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 
 4.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิรินำถ ศรีอ่อนนวล   คณะอุตสำหกรรมเกษตร ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
   มทร.ศรีวิชัย                                                                                        

อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 
    ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 

/3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน... 
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3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
    รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ 
    กำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
   1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อภิญญำ  วณิชพันธุ์  คณบดี 

  2.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์น้อมจิตต์  แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญำ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4.  อำจำรย์สุวิจักขณ์  ห่ำนศรีวิจิตร  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงเดือน  สงฤทธิ์  อำจำรย์ 
 6.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสำวณีย์  ชัยเพชร  อำจำรย์ 
 7.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จรูญ  บุญน ำ  อำจำรย์ 

  8.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศิรินำถ  ศรีอ่อนนวล อำจำรย์ 
  9.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธณิกำนต์  ธรสินธุ ์  อำจำรย์ 
  10.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผกำมำส  ปุรินทรำภิบำล อำจำรย์ 

  11.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์ชัย  ชูพูล  อำจำรย์ 
  12.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งทิพย์  จูฑะมงคล อำจำรย์ 
  13.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์จรีพร  เชื้อเจ็ดตน  อำจำรย์ 
  14.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สุภำษิต  ชูกลิ่น  อำจำรย์ 
  15.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ว่ำที่ ร.ต.ปรีชำ  มุณีศรี อำจำรย์ 
  16.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สำยใจ  แก้วอ่อน  อำจำรย์ 
  17.  อำจำรย์จิระนำถ  รุ่งช่วง   อำจำรย์ 
  18.  อำจำรย์สุธำสินี  ทองนอก   อำจำรย์  
  19.  อำจำรย์ศรีอุบล  ทองประดิษฐ์  อำจำรย์ 

 20.  นำงสุกัลญำ  หะริตำ    เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 21.  นำงสำวเดือนพัตรำ  จันทร์สุด  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 22.  นำงสำวฐิตำรีย์   สมรูป   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 

  23.  นำยธีระพงค์  หมวดศรี   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  24.  นำยธีระวัฒน์  สุขใส    เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  25.  นำงดวงชีวัน  มนตรำลักษณ์   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  26.  นำยอรรถพล  พรหมทอง   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  27.  นำงสำวอุมำพร  สุขฉนวน   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  อ านาจหน้าที่  

                     1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม 
                         ก ำหนดกำร 
                     2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
                          ในกิจกรรมประเมิน 
                     3.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 

    4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

/2.2.3 ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
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        2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มอาจารย์ 
    1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล  อาจารย์ 
    2.  อาจารย์สุธาสินี ทองนอก    อาจารย์ 
   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1.  นายธีระวัฒน์ สุขใส    เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
    2.  นายอรรถพล พรหมทอง    เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
    3.  นางสาวสุกัลญา หะริตา    เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1.  นางสาวพนัดดา คงละออ    ตัวแทนนักศึกษา 
       2.  นางสาววาสนา วรษา    ตัวแทนนักศึกษา 
     3.  นางสาวรวิวรรณ ดิษฐานพงษ์   ตัวแทนนักศึกษา 
    4.  นายวัชรินทร์ อุตรา    ตัวแทนนักศึกษา 
  4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1.  นางสาวอาทิตยา ชูสุวรรณ์    ตัวแทนศิษย์เก่า 
      2.  นายเกียรติชัย พลสวสัดิ์    ตัวแทนศิษย์เก่า 
  5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1.  นางสาวลัดดาวรรณ กาลวงศ ์   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบกำร 
      2.  นายธีรพล บุญแทน    ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบกำร 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
 1.  นำยณรงค์ศักดิ์ รักบ้ำน    ตัวแทนกลุ่มชุมชุน 

 อ านาจหน้าที่  
  1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด    
      โครงกำร/กิจกรรม 
  2. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  3. รว่มแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2565 
 
   สั่ง  ณ  วันที่       เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 

 
                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 


