
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะศิลปศำสตร์ 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 ำปี
กำรศึกษำ 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) สาขาวิชาการโรงแรม  ตรวจประเมินวันที่ 12 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี  คณะพำณิชยศำสตร์และ กรรมกำร 
   กำรจัดกำร มหำวิทยำลัย 
   สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ  
   มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 

 2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตรวจประเมินวันที่ 13 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ  คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำรและ 
    มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 

 3) สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินวันที่ 14 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี  คณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ    คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำรและ 
     มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 

 4) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี  คณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ    คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำรและ 
     มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 

 5) สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ เอกสมทรำเมษฐ์  คณะพำณิชยศำสตร์และ กรรมกำร 
  กำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
  สงขลำนครินทร์ 
  วิทยำเขตตรัง 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำรและ 
  มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 
 
 
 
  

/อ ำนำจหน้ำที่.... 
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          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) สาขาวิชาการโรงแรม 
      1. อำจำรย์นุชเนตร  กำฬสมุทร ์   อำจำรย์ 
     2. อำจำรย์ธิดำพร  เรืองเริงกุลฤทธิ์   อำจำรย์ 
        3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรยร์วิวรรณ   พวงสอน  อำจำรย์ 
    4. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ   อำจำรย์ 
    5. อำจำรย์กำญจนพัฐ  กลับทับลัง   อำจำรย์ 
   6. อำจำรย์ชญำดำ  เฉลียวพรหม   อำจำรย์ 

2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  1. อำจำรย์จินตนำ  เจริญเนตรกุล   อำจำรย์ 
  2. อำจำรย์จิรำภรณ์  ตันติพงศ์อำภำ   อำจำรย์ 
  3. อำจำรย์ปัญญรัศม ์ ลือขจร    อำจำรย์ 
  4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พงษ์เทพ  ลือขจร  อำจำรย์ 
  5. อำจำรย์วนิดำ  บุรีภักด ี    อำจำรย์ 
  6. อำจำรย์รุ่งทิพย์  รัตนพล    อำจำรย์ 
  7. อำจำรย์ธันยพร  สำยทอง    อำจำรย์ 
  8. อำจำรย์วรรณนิสำ  เภำพันธ์   อำจำรย์ 
  9. อำจำรย์เดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์   อำจำรย์ 

3) สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
  1. อำจำรย์จริยำ  ทรงพระ    อำจำรย์ 
  2. อำจำรย์ฉัตรดำว  ไชยหล่อ    อำจำรย์ 
  3. อำจำรย์นันทิพย ์ หำสิน    อำจำรย์ 
  4. อำจำรย์ติณณำ  อุดม    อำจำรย์ 
  5. อำจำรย์น้ ำฝน  ชูพูล    อำจำรย์ 

4) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
  1. อำจำรย์พัลลภำ  คทำยุทธ    อำจำรย์ 
  2. อำจำรย์ฐปนี  รัตนเลิศ    อำจำรย์ 
  3. อำจำรย์สมพร  ชูเนำวรัตน์    อำจำรย์ 
  4. รองศำสตรำจำรย์พัชรินทร์  ฆังฆะ   อำจำรย์ 
  5. อำจำรย์กำญจนำรัติ   อุไรรัตน์   อำจำรย์ 
  6. อำจำรย์จิรำยุ  สงเครำะห์    อำจำรย์ 
 
 /7.อำจำรย์ศศิธร.... 
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  7. อำจำรย์ศศิธร  สุวรรณปัทมะ   อำจำรย์ 
  8. อำจำรย์ธนะกำญจน์  พัทบุรี   อำจำรย์ 
  9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บุญฤทธิ์  โอมณี  อำจำรย์ 
  10. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จุฑำภรณ ์ ภำรพบ  อำจำรย์ 
  11. อำจำรย์กิตติมำ  ตันติหำชัย   อำจำรย์ 
  12. อำจำรย์ธินัฐดำ  โกมล    อำจำรย์ 
  13. อำจำรย์ปณิธำน  แป้นสุข    อำจำรย์ 
  14. อำจำรย์กิตติยำ  พิศุทธำงกูร   อำจำรย์ 
  15. อำจำรย์บุญรัตน์  ดุกหลิ่ม    อำจำรย์ 

5) สาขาการท่องเที่ยว 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธำรินทร์   มำนีมำน  อำจำรย์ 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กุลดำรำ  เพียรเจริญ  อำจำรย์ 
  3. อำจำรย์ศุภวรรณ  ตันตสุทธิกุล   อำจำรย์ 
  4. อำจำรย์สำลินี  ทิพย์เพ็ง    อำจำรย์ 
  5. อำจำรย์เศวตฉัตร  นำคะชำต   อำจำรย์ 
  6. อำจำรย์มณฑิรำ  เกียรติถำวรนันท์  อำจำรย์ 
  7. อำจำรย์ศินีนำฎ  พูลเกื้อ    อำจำรย์ 

 อ านาจหน้าที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม    
    ก ำหนดกำร 

                  2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
                      กิจกรรมประเมิน 
                3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
              4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

          2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
                    1. สาขาวิชาการโรงแรม ตรวจประเมินวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยวรภัทร  ฤทธิเดช   
             2. นำยสวุภัทร  ชัยฤทธิ์   
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยณัฐพนธ์  ฟองสุวรรณ   
             2. นำยธนกร  ไทรสีหำ   
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวมัชฌิมำ สำยสมุทร   
             2. นำยชำคริต บัวงำม   
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. นำยชำญวิทูร สุขสว่ำงไกร   
             2. นำงสิริพร จันทร์ภำพ      
 
          /2. หลักสูตรสำขำ.... 
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                    2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตรวจประเมินวันที่ 13 สิงหาคม 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยคมกริช  อ่อนสง   
             2. นำงสำวอัญมณี  พรมขวัญ   
                3. นำยธีรพงศ์  คงแก้ว   
              4. นำยสิขเรศ  หนแูก้ว   
              5. นำงสำวนลพรรณ  ศรีไกรทัย   
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวสำวิตรี  ฝนทอง   
             2. นำงสำวตะวัน  พุทธชำด   
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวสุปรีดำ  ปันปิง   
             2. นำงสำวเรณุกำ  ฤทธิเดช   
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. นำงจุรีรัตน์  นิระภัย   

                    3. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ตรวจประเมินวันที่ 14 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวจิตตภู  แสวงผล   
             2. นำงสำววิภำดำ  พรหมมำ   
                3. นำยชำตรี  วศิพันธุ์   
              4. นำงสำวคีตภัทร  เรืองมณี   
              5. นำงสำวศรัญญำ  ฉิมแก้ว   
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยเอกพจน์  พนำลี   
             2. นำยธีรนนท์  ล่องหน   
             3. นำงสำวอมำวสี  สุขสังข์   
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวกมลลักษณ ์ คงชูศรี   
             2. นำงอรทัย  เตรียมเชิดติวงศ์  
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. นำงจุรีรัตน์  นิระภัย    

                    4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวมุทิตำ  หมัดชบูรณ์   
             2. นำงสำวนิลำวัลย์  วงศิลป์   
                3. นำงสำวเปมิกำ  นิยะกิจ   
              4. นำงสำวโสภำพรรณ  สุรีแสง   
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวกนกวรรณ เดชคงแก้ว   
             2. นำงสำวเนตรนรนิทร์  ลิ่มเล็ก   
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           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวพัชญำพร  กิจรุ่งโรจน์   
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. นำงพัชรดำ  ไชยชำย   
             2. นำงสำวเตือนใจ  เรืองมณี   

                   5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวอรยำ  เผ่ำบริบูรณ์   
             2. นำงสำวพิชญ์ณัฐ  ข ำเพชร   
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยนภสักรณ์  คงทอง   
             2. นำงสำวกนกวรรณ  ศิริวงศ์             
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวศรัญณ ี สีอ่อน   
             2. นำยบุญเยำว ์ ติดยงค์   
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. นำงสุภำภรณ ์ อักษรทอง  
  2. นำยธนินธรณ์  ขุนจันทร์  

           อ านาจหน้าที่  
                              1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำก 
                                  ผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
                              2. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
                              3. รว่มแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 7 กันยายน 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี คณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ กรรมกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย วิทยำลัยรัตภูมิ  กรรมกำรและ 
   มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร  

อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 
    ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
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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. อำจำรย์นุชลี  ทิพย์มณฑำ  คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 
  2. อำจำรย์วิชชุลฎำ  ถำวโรจน์  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณิชำ  ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัฎฐชัย  ถำวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  5. นำงรจวรรณ  รำมแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
  7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อดิศักดิ์  จิตภูษำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิวรรณ  พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 
  9. อำจำรย์เศวตฉัตร  นำคะชำต  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยสหกิจศึกษำ 
        และกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
  10. อำจำรย์จิรำยุ   สงเครำะห์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 
  11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วีระชัย  ท่ำด ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  12. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ว่ำที่ร้อยตรีหญิงจุฑำฎำ เทพวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
  13. อำจำรย์ยูโสบ  ด ำเต๊ะ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยจัดหำรำยได้ 
  14. อำจำรย์ศุภวรรณ  ตันตสุทธิกุล  หัวหน้ำสำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
  15  อำจำรย์พัลลภำ  คทำยุทธ  หัวหน้ำสำขำภำษำต่ำงประเทศ 
  16. อำจำรย์จิรำภรณ์  ตันติพงศ์อำภำ    หัวหน้ำสำขำคหกรรมศำสตร์ 
  17. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จิรภทัร  ภู่ขวัญทอง หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
  18. นำงสำวจุฑำรัตน์   เพ็งลักษ์  นักวิชำกำรศึกษำ 
  19. นำงลัดดำ  สุวรรณศรี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  20. นำงสำวมัธนำ    อ ำภำ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  21. นำยธีระชัย  ชูน้อย  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  22. นำยภัทร์ชนนท์   อวะภำค  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  23. นำงสำวสุภำรัตน์   คงประดิษฐ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  24. นำงสำวศุภรดำ   พูนแก้ว  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  25. นำงสำวสำยทิพย์   โมลิโต  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  26. นำงสำวสร้อยสินธ์   แก้วหนู  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  27. นำงสำวนัทธมน    สุกเขียว  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  28. ว่ำที่ รต.หญิงกชพร   ด ำโพธิ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  29. นำงกันต์กนิษฐ์    แสนพำนิช เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  30. นำงสำวอภิสรำ   อัมพรพงศ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  31. นำงดวงฤดี    สุวรรณรัตน์ พนักงำนบริกำรเอกสำร 
  32. นำยสิทธิพร    กปิลกำญจน์ นักวิชำกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
  33. นำยวิโรจน์    อะฆะนัง  นักวิชำกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
  34. นำงสำวสำริยำ   ใคลคลำย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  35. นำงสำวอรพรรณ   ขุนเจริญ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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  36. นำยนฤดม    แก้วประดิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
  37. นำงสำวอัญณี   บุญชัย  นักวิชำกำรศึกษำ 
  38. นำยสรรชัย    สอนกชกร นักวิทยำศำสตร์ 
  39. นำงชัญญำภัทร   สุกแก้ว  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  40. นำงสำวชลินฎำ   อ่อนประชู เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  41. นำงสำวนรำธร   ศรีสมบัติ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  42. นำงสำวอรพรรณ   วิสมิตะนันทน์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  43. นำงสำวบงกช   สุวรรณรัตน์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  44. นำงสุพิชชำ   แก้วหวัง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  45. นำยวุฒิชัย  โกกิฬำ  นักวิทยำศำสตร์  

  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 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มอาจารย์ 
    1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพดล   โพชก ำเหนิด 
    2. อำจำรย์นุชเนตร   กำฬสมุทร์ 
    3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนัสสวำส  กุลวงศ ์
   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำยธีระชัย  ชูน้อย 
    2. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกชพร  ด ำโพธิ์ 
    3. นำงสำวสำยทิพย์  โมลิโต 
       4. นำงสำวจุฑำรัตน ์  เพ็งลักษ์ 
       5. นำยภัทร์ชนนท์  อวะภำค 
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1. นำยธีระพงศ์  คงแก้ว 
       2. นำงสำวจิตตภู  แสวงผล 
     3. นำงสำวบุหำ  หมำนระโต๊ะ 
  4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1. นำยเอกพจน์  พนำลี 
      2. นำยธนกร  ไทรสีหำ 
  5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. นำงสำวสุปรีดำ  ปันปิง 
      2. นำงสำวพัชญำพร  กิจรุ่งโรจน์ 
    3. นำงสำวศรัญณ ี สีอ่อน 
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 6) กลุ่มผู้แทนชุมชน 

 1. นำงจุรีรัตน์  นิระภัย 
 2. นำงสุภำภรณ์  อักษรทอง 

    3. นำยชำญวิทูร  สุขสว่ำงไกร 
 4. นำงสำวเตือนใจ  เรืองมณี 

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

 

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2565 

 

   สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 


