
  

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่            /๒565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ของคณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

ดังนั้น เ พ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำ รศึกษำภำยในคณะเกษตรศำสตร์ 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินฯ ดังต่อไปนี้ 

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

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำนเกี่ยวกับ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือ ว่ำ 

กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล  
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข          
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.1 ระดับหลักสูตร 

2.1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   ตรวจประเมินวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์ทิพวรรณ  ลิมังกูร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

ประธำนกรรมกำร 

 2. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี สาขาวิชาพืชศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

 3. อำจำรย์บุญเรือน  สรรเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

2) สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ   ตรวจประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เกษมสุข  เสพศิริสุข สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
วิทยำเขตชุมพร  

ประธำนกรรมกำร 

 2. อำจำรย์สุห์ดี  นิเซ็ง วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ผกำมำส  ปุรินทรำภิบำล คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

มทร.ศรีวิชัย 
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

3) สาขาวิชาพืชศาสตร์   ตรวจประเมินวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
 1. อำจำรย์พรพิมล  เชื้อดวงผุย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
กรรมกำร 

 3. อำจำรย์สิริพงษ์  วงศ์พรประทีป สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงฯ 
คณะเกษตรศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

4) สาขาวิชาธุรกิจเกษตร   ตรวจประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อริยำ  คูหำ คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี 

ประธำนกรรมกำร 

 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นิธิพร  วรรณโสภณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

 3. อำจำรย์ปิยวรรณ  มำนะ คณะบริหำรธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 
 
 
 

/5) สำขำวิชำสัตวศำสตร์... 
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5) สาขาวิชาสัตวศาสตร์   ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

มทร.ศรีวิชัย 
ประธำนกรรมกำร 

 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มทร.ศรีวิชัย   

กรรมกำร 

 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ตุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

6) สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์   ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 1. อำจำรย์ท ำเนียบ  อุฬำรกุล คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และ

กำรออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ 
ประธำนกรรมกำร 

 2. อำจำรย์บุญเรือน  สรรเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ตุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

ระดับปริญญาโท 
1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตรวจประเมินวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

มทร.ศรีวิชัย 
ประธำนกรรมกำร 

 2. อำจำรย์จุติกำ  โกมลเหมมณี มหำวิยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มทร.ศรีวิชัย   
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

2)  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน  ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์กนกพร  สังขรักษ์ คณะวิทยำศำสตร์  

ม.ทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
ประธำนกรรมกำร 

 2. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
คณะเกษตรศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

 3. รองศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
คณะเกษตรศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 
อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร

ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564 

 
/2.1.2 ผู้บริหำร... 
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2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
ผู้บริหาร 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมศักดิ์  พุทธกำล   คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพจน์  มลิวัลย์   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. อำจำรย์ธันย์นรีย์  โมรำศิลป์    รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. อำจำรย์สมชำย  เรืองสว่ำง    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสน่ห์  รักเก้ือ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  
6. อำจำรย์บุญธรรม  แสงแก้ว    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
7. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์  วำณิชย์ปกรณ์  หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
9. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์  ถนิมกำญจน์   หัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
10. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เผด็จ  สังขไพฑูรย์   รองหัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
11. อำจำรย์รัตนำ  อุ่นจันทร์    รองหัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
 

อาจารย์บุคลากรในสังกัด 
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
1. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี    อำจำรย์     
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สกุลรัตน์  หำญศึก   อำจำรย์   
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทิพำวรรณ  ทองเจือ    อำจำรย์  
4. อำจำรย์นภัสวรรณ  เลี่ยมนิมิตร    อำจำรย์ 
5. อำจำรย์สุวรรณษำ  ชูเชิด    อำจำรย์ 
6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมศักดิ์  พุทธกำล   อำจำรย์     
7. รองศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก    อำจำรย์ 
8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์  วำณิชย์ปกรณ์  อำจำรย์ 
9. รองศำสตรำจำรย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปำรยะ   อำจำรย์ 
10. อำจำรย์วรำภรณ์  หีดฉิม    อำจำรย์ 
11. อำจำรย์นุจรี  ชดำกำร    อำจำรย์  
12. นำงศิริวรรณ  ทองเลี่ยมนำค     นักวิชำกำรเกษตร 
13. นำงสำววิลำวัณย์  สุวรรณมณี     นักวิทยำศำสตร์ 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วุฒิชัย  สีเผือก    อำจำรย์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สมคิด  ชัยเพชร   อำจำรย์   
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพจน์  มลิวัลย์   อำจำรย์  
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ถนัด  รัตนำนุพงศ์   อำจำรย์  
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์องอำจ  อินทร์สังข์   อำจำรย์ 
6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เผด็จ  สังขไพฑูรย์   อำจำรย์ 
7. รองศำสตรำจำรย์เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ  อำจำรย์ 
 

/8. อำจำรย์ณปภัช ช่วยชูหน.ู.. 
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8. อำจำรย์ณปภัช  ช่วยชูหน ู    อำจำรย์ 
9. อำจำรย์บุญธรรม  แสงแก้ว    อำจำรย์ 
10. อำจำรย์สุรินทร์  สิทธิชัย    อำจำรย์ 
11. อำจำรย์นวลนพมล  ศรีอุทัย    อำจำรย์ 
12. อำจำรย์ชนะดล  สุภำพงษ์    อำจำรย์ 
13. นำงอรนุช  จิตตำรมย์    นักวิชำกำรเกษตร 
14. นำงสำววรรณดี  อ่อนน้อม    นักวิทยำศำสตร์ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1. อำจำรย์สิริพงษ์  วงศ์พรประทีป    อำจำรย์    
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมนูญ  ง่ำนวิสุทธิพันธ์  อำจำรย์ 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นรสิงห์   เพ็ญประไพ   อำจำรย์ 
4. อำจำรย์สัมพันธ์  พรหมหอม    อำจำรย์  
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุไหลหมำน หมำดโหยด  อำจำรย์ 
6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรณิณี  จันทร์แก้ว   อำจำรย์ 
7. อำจำรย์มณี  ศรีชะนันท์    อำจำรย์  
 8. อำจำรย์กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์    อำจำรย์ 
9. อำจำรย์นิอร  จิรพงศธรกุล    อำจำรย์ 
10. อำจำรย์ทินวุฒิ  ล่องพริก    อำจำรย์ 
11. นำงสำวอัญญำณี  บัวขำว    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  

สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
1. อำจำรย์สุรศักดิ์  ชูทอง     อำจำรย์ 
2. รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  ณ นคร   อำจำรย์  
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จ ำเลือง  เหตุทอง   อำจำรย์  
4. อำจำรย์ธันย์ญำกิตติ์  พุฒิธำดำกูล   อำจำรย์   
5. อำจำรย์ธันย์นรีย์  โมรำศิลป์     อำจำรย์  
6. อำจำรย์สุวรรณษำ  ชูเชิด    อำจำรย์ 
7. อำจำรย์พรรณผกำ  สินอ ำพร    อำจำรย์ 
8. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
   

สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 
1. อำจำรย์ปิติพัฒน์  บุตรโคตร    อำจำรย์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสน่ห์  รักเก้ือ   อำจำรย์     
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชวกร  มุกสำน   อำจำรย์ 
4. อำจำรย์สมชำย  เรืองสว่ำง    อำจำรย์  
5. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์  ถนิมกำญจน์   อำจำรย์ 
6. อำจำรย์ประเสริฐ  นนทกำญจน์    อำจำรย์ 
7. อำจำรย์อำทิตย์  สวัสดิรักษำ    อำจำรย์ 
8. อำจำรย์อุกฤษฎ์  ช ำมริ     อำจำรย์ 
9. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

/สำขำวิชำธุรกิจเกษตร... 
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สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จรีวรรณ  จันทร์คง   อำจำรย์   
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ช ำนำญ  ขวัญสกุล   อำจำรย์ 
3. อำจำรย์รัตนำ  อุ่นจันทร์    อำจำรย์  
4. อำจำรย์ปิยะ  เพชรสงค์    อำจำรย์ 
5. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ     อำจำรย์  
6. อำจำรย์สำธิต  บัวขำว     อำจำรย์    
7. อำจำรย์จำรีพร  เพชรชิต    อำจำรย์   
8. อำจำรย์ไพศำล  กะกุลพิมพ์    อำจำรย์ 
9. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. รองศำสตรำจำรย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปำรยะ    อำจำรย์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์  วำณิชย์ปกรณ์   อำจำรย์ 
3. รองศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก    อำจำรย์ 
4. นำงศิริวรรณ  ทองเลี่ยมนำค    นักวิชำกำรเกษตร 
5. นำงสำววิลำวัลย์  สวุรรณมณี    นักวิทยำศำสตร์ 
 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างย่ังยืน 
1. อำจำรย์กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์    อำจำรย์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรณิณี  จันทร์แก้ว   อำจำรย์ 
3. อำจำรย์มณี  ศรีชะนันท์    อำจำรย์ 
4. อำจำรย์นิอร  จิรพงศธรกุล    อำจำรย์ 
5. นำงสำวอัญญำณี  บัวขำว    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

  อ านาจมีหน้าที่  
1. เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมวัน เวลำ และด ำเนิน

กิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร    
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและสัมภำษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในกิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษภำยในระดับหลักสูตร ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

กำรประเมิน 

2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์   
1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 
1. นำยจักรพงษ์  แก้วไทย  สำขำวิชำพืชศำสตร์  
2. นำงสำวจุฑำมำศ  มีนำคม  สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. นำงสำววิไลรัตน์  ศรีใหม ่  สำขำวิชำพืชศำสตร์ 

/4. นำยซำฟำรี  หนูนวล... 
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4. นำยซำฟำรี  หนูนวล   สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. นำยสหัชชัย  บัวเกศ   สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
6. นำงสำวไพลิน  แก้วแป้น      สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
7. นำยอนุชำ  อบมำลี   สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
8. นำยอับดุลกำรีม  กะสิรักษ์  สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
9. นำยศิวกร  ทวีสมำน   สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
10. นำยสรรติพงค์  สรรพจักร  สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
11. นำยพันธกำนต์  นำคชรินทร สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
12. นำงสำวอวัสดำ  พ่วงพี  สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
13. นำยณัฐกฤษ  พรหมเพศ  สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
14. นำยอชิตพล  พิเภก   สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
15. นำยพรพิชัย  คชสำร   สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
16. นำยชรินทร์  มุกสำน   สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
17. นำยอดิศร  รอดจันทร์  สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
18. นำยค ำนึง  ศรีพิณ   สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
19. นำงสำวศศิกำนต ์ โล่ห์เเก้ว สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
20. นำยกษิดิศ  ประดำศักดิ์  สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
21. นำงสำววรินทร  สมัครธรรม สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
22. นำงสำวณัฐธิญำ  นิลเวช  สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
 

ระดับปริญญาโท 
1. นำยปฐมพร  วงศ์เสน   สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
2. นำยโภคทรัพย์  ทองเฝือ  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
3. นำงสำววิภำรัตน์  หนูไชยแก้ว     สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
4. Miss Agnesia Frisca  Damayanti สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน 
5. นำงสำวอรอนงค์  บุญเสริม  สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน 
 

2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
ระดับปริญญาตรี 

1. นำยทิฐินันท์  สนทนำกำร  สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
2. นำยภรำดร  ชูกณ์   สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. นำยรำชภัท  สงข ำ   สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
4. นำงสำวนุ่งนภำ  เรืองหนู  สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. นำยกฤษณพงศ์  จุ้ยนคร  สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
6. นำยเสกสรร  ชูพล   สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
7. นำยนครินทร์  มำนะจิตติ  สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
8. นำยสุธิรำช  เลขะพำส   สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
9. นำยฤทธิศักดิ์  ภักดีชน   สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 

10. นำงสำวกรรณิกำร์  คงละออ สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 

11. นำยนพรัตน์  เกลี้ยงทอง  สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 

 
/ระดับปริญญำโท... 
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ระดับปริญญาโท 
1. นำงสำวมัตนำ  กล้ำคง        สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
2. นำงสำวอรฉัตร  สิทธิเชนทร์  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
3. นำยพงศ์พันธุ์  แพรกทอง  สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน  
 

3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
1. นำยสนั่น  ปัญญำนวล   สำขำวิชำพืชศำสตร์ 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรตลำด บ.เพ่ือนเกษตรกร จ ำกัด 
2. นำงดรุณี  สงข ำ   สำขำวิชำพืชศำสตร์ 

ต ำแหน่ง เจ้ำของสวนทุเรียน 
3. นำยมัรวำน  เป๊ำะเช็ง   สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 

ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรฟำร์มศรีผ่องฟำร์ม   
4. นำยวิสำ  จันทร์กรับ   สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกผลิต  บ.ศรีสุบรรณฟำร์ม จ ำกัด 
5. นำยปรำกำร  นพทีปกังวำล   สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำน 

6. นำยวิรุฬห์  ถนนทิพย์   สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำน 
7. นำยพงษ์พันธ์  ทิพย์มณี  สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำเกษตรอ ำเภอปำกพนัง  
 

ระดับปริญญาโท 
1. นำยพินิจ  สวัสดิรักษำ         สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชุมพร 
2. เภสชักรชำนนท์  ระวังเหตุ  สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน 

ต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ยีสต์ มำสเตอร์ จ ำกัด   
 

4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
ระดับปริญญาตรี 

1. นำงสำวจุฑำรัตน์  นุภักดิ ์  สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
ต ำแหน่ง เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดุสิต 

2. นำยสันติ  รัฐนิยม   สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
ต ำแหน่ง ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนสหฟำร์มโคเนื้อลุ่มน้ ำตำปี 

3. นำยอนุรักษ์  ปำนเกื้อ   สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำวิสำหกิจเกษตรทฤษฎีใหม่ ต ำบลควนหนองคว้ำ 

4. นำยสุธรรม  คะเณย ์   สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
ต ำแหน่ง ประธำนชุมชนท่องเที่ยวเขำสูรย์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 

5. นำยเลื่องศักดิ์  จันสุขสี  สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวตง 

 
/6. นำงจ ำเนียร  ไชยรัตน์... 
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6. นำงจ ำเนียร  ไชยรัตน์    สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
ต ำแหน่ง ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองคว้ำสำมัคคี ต.เขำโร  อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมรำช 

7. นำยศักรินทร์  สมัยสง    สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
ต ำแหน่ง ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ ำปำกพนัง ต.ควนพัง  
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมรำช 

8. นำงสำวขวัญฤทัย  ยึดมั่น  สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
ต ำแหน่ง ประ 
ธำนวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวฅนต้นน้ ำบ้ำนวังไทร ต.ถ้ ำใหญ่ อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมรำช 

9. นำยอภิชำติ  เกลี้ยงทอง  สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
ต ำแหน่ง ผู้น ำชุมชน 

 

ระดับปริญญาโท 
1. นำยวิโชค  วุ่นจินำ   สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
    ต ำแหน่ง เจ้ำของสวน ผู้ปลูกทุเรียนบ้ำนจันดี ต.ช้ำงกลำง อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช 
2. นำยณัฏฐชัย  นำคเกษม   สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน  

ต ำแหน่ง เกษตรกรต้นแบบฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงปูขำวอย่ำงยั่งยืน 
บ้ำนเนินหนองหงส์ (สมำชิกวิสำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปูทะเล หมู่ที่ 4)  

  
อ านาจมีหน้าที่  

1. เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมวัน เวลำ และ
สถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนจำกผู้จัดกิจกรรม 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม และสัมภำษณแ์ลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

2.2 ระดับคณะ 
2.2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 ตรวจประเมินวันที่ 2 กันยายน 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

มทร.ศรีวิชัย 
ประธำนกรรมกำร 

 2. รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช  สุจริต คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรประมง  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ วิทยำลัยกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว 
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย วิทยำลัยรัตภูมิ  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

/อ ำนำจหน้ำที่... 
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อ านาจมีหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร

ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564 

 
2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 

1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมศักดิ์  พุทธกำล  คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพจน์  มลิวัลย์  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. อำจำรย์ธันย์นรีย์  โมรำศิลป์   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. อำจำรย์สมชำย  เรืองสว่ำง   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสน่ห์  รักเก้ือ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  
6. อำจำรย์บุญธรรม  แสงแก้ว   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
7. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์  วำณิชย์ปกรณ์ หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
9. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์  ถนิมกำญจน์  หัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
10. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เผด็จ  สังขไพฑูรย์  รองหัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
11. อำจำรย์รัตนำ  อุ่นจันทร์   รองหัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
12. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วุฒิชยั  สีเผือก  ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
13. นำยสิริพงษ์  วงศ์พรประทีป ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยี

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
14. อำจำรย์สุรศักดิ์  ชูทอง ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำพืชสวน

ประดับและภูมิทัศน์ 
15. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จรีวรรณ  จันทร์คง  ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
16. รองศำสตรำจำรย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปำรยะ ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำร

ผลิตพืช 
17. อำจำรย์กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์ ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยง

สัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน 
18. นำยเสกศักดิ์  น้ ำรอบ   หัวหน้ำงำนวิสำหกิจ 
19. นำงสำวสุนีย์  ศรีชู หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำ

สัมพันธ์ 
20. นำงอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
21. นำงจันตินำ  สุชำฎำ    หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
22. อำจำรย์สำธิต  บัวขำว   หัวหน้ำแผนกงำนบริกำรวิชำกำร 
23. อำจำรย์มณี  ศรีชะนันท์   หัวหน้ำแผนกงำนบัณฑิตศึกษำ 
 

/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์... 
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24. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สกุลรัตน์  หำญศึก หัวหน้ำแผนกงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
และสหกิจศึกษำ 

25. นำงรำตรี  มีศักดิ์    หัวหน้ำแผนกงำนวิจัย 
26. นำงอภิชญำ  หงษ์ทอง   หัวหน้ำแผนกงำนประชุม 
27. นำงนลินสุดำ  ปรสันติสขุ   หัวหน้ำแผนกงำนกำรเงินและบัญชี 
28. นำยเอกศักดิ์  คมคำย   หัวหน้ำแผนกงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 
29. นำงกรวรรณ  ไตรรัตน์   ส ำนักงำนคณบดี 
30. นำงสำววิยะดำ  แสงวงค ์   ส ำนักงำนคณบดี 
31. นำงปุญญิศำ  คงจ้อย    ส ำนักงำนคณบดี 
32. นำงชุติมณฑน์  ช ำนำญกิจ   ส ำนักงำนคณบดี 
33. นำงสำวเสำวนีย์  สังข์ชุม   ส ำนักงำนคณบดี 
34. นำงสำวพนิดำ  ฉิมพลี   ส ำนักงำนคณบดี 
35. นำงสุกัญญำ  เหตุทอง   ส ำนักงำนสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
36. นำงสำวเพชรำรัตน์  หนูเพชร   ส ำนักงำนสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
37. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์   ส ำนักงำนสำขำเกษตรประยุกต์ 

อ านาจมีหน้าที่  
1. เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ คณะ ตำมวัน เวลำ 

และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร  ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม และสัมภำษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในกิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษภำยในระดับคณะ ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

กำรประเมิน 

2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มอาจารย์ 
1. อำจำรย์วรำภรณ์  หีดฉิม    สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
2. อำจำรย์นภัสวรรณ  เลี่ยมนิมิตร   สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. อำจำรย์ชนะดล  สุภำพงษ์   สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
4. อำจำรย์ณปภัช  ช่วยชูหนู    สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. อำจำรย์มณี  ศรีชะนันท์      สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
6. อำจำรย์พรรณผกำ  สินอ ำพร   สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
7. อำจำรย์อุกฤษฎ์  ช ำมริ    สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ช ำนำญ  ขวัญสกุล  สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 

 
 
 
 

/2) กลุ่มตัวแทนนักศึกษำ... 
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2) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยดรำกร  แซ่ยับ    นำยกสโมสรนักศึกษำ 
2. นำยภำสกร  นินทรกิจ    กรรมกำรสภำนักศึกษำ 
3. นำงสำวณัฐนันท์  มะลิวัลย์   สโมสรนักศึกษำ 
4. นำยนที  ศรีสุขใส    สโมสรนักศึกษำ 
5. นำงสำวจุฑำมำศ  คชสิทธิ์    สโมสรนักศึกษำ 
6. นำงสำวเอมิกำ  สุภำภรณ์    สโมสรนักศึกษำ 
7. นำยอับดุลกำรีม  กะสิรักษ์       สำขำวิชำเทคโนโลยีเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
8. นำยชรินทร์  มุกสำน    สำขำวิชำเกษตรอัจฉริยะ 
9. นำยกษิดิศ  ประดำศักดิ์   สำขำวิชำธุรกิจเกษตร 
10. นำยสรรติพงค์  สรรพจักร      สำขำวิชำพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 

 

3) กลุ่มสายสนับสนุน 
1. นำยเสกศักดิ์  น้ ำรอบ    นักวิชำกำรสัตวบำล 
2. ว่ำที่ร้อยตรีสมหมำย  แก้วมณี   นักวิชำกำรเกษตร 
3. นำงสำวพนิดำ  ฉิมพลี    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
4. นำงรัตนำ  สมปรีดำ    นักวิชำกำรเกษตร 
5. ว่ำที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ศรีเพ่ิม   นักวิชำกำรสัตวบำล 
6. นำงสำววิยะดำ  แสงวงค ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
7. นำยนัฐวธุ  มำกศร ี    นักวิชำกำรสัตวบำล 
8. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
9. นำงปุญญิศำ  คงจ้อย    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
10. นำงศิริวรรณ  ทองเลี่ยมนำค   นักวิชำกำรเกษตร 

 

4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
1. นำยทิฐินันท์  สนทนำกำร    พนักงำนส่งเสริมกำรขำย  
2. นำงสำวนุ่งนภำ  เรืองหนู    นักวิชำกำรสัตวบำล  
3. นำยเสกสรรค์  ชูพล    นักวิชำกำรกุ้ง 
4. นำยนครินทร์  มำนะจิตติ    โฟร์แมนภูมิทัศน์   
5. นำยฤทธิศักดิ์  ภักดีชน   พนักงำนฝ่ำยช่ำงซ่อมและปรับแต่ง

เครื่องจักรกล 
6. นำยนพรัตน์  เกลี้ยงทอง    ธุรกิจส่วนตัว 

 

5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
1. นำยสนั่น  ปัญญำนวล    หัวหน้ำฝ่ำยกำรตลำด บ.เพ่ือนเกษตรกร จ ำกัด 
2. นำยมัรวำน  เป๊ำะเช็ง     ผู้จัดกำรฟำร์มศรีผ่องฟำร์ม   
3. นำยวิสำ  จันทร์กรับ    หัวหน้ำแผนกผลิต บ.ศรีสุบรรณฟำร์ม จ ำกัด 
4. นำยปรำกำร  นพทีปกังวำล    หัวหน้ำงำน  
5. นำยวิรุฬห์  ถนนทิพย์    หัวหน้ำงำน  
6. นำยพงษ์พันธ์  ทิพย์มณี     หัวหน้ำเกษตรอ ำเภอปำกพนัง  

/6) กลุ่มผู้แทนชุมชน... 



-๑๓- 

6) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
1. นำงสำวจุฑำรัตน์  นุภักดิ ์  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดุสิต 
2. นำยสันติ  รัฐนิยม  ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนสหฟำร์มโคเนื้อลุ่มน้ ำตำปีเบอร์ 
3. นำยอนุรักษ์  ปำนเกื้อ  หัวหน้ำวิสำหกิจเกษตรทฤษฎีใหม่ ต ำบลควนหนองคว้ำ 
4. นำงจ ำเนียร  ไชยรัตน์      ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองคว้ำสำมัคคี  
5. นำงสำวขวัญฤทัย  ยึดมั่น  ประธำนวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวฅนต้นน้ ำบ้ำนวังไทร 

  
อ านาจมีหน้าที่  
1. เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ตำมวัน เวลำ และด ำเนิน

กิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร  
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม และสัมภำษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน  2565 

   สั่ง ณ วันที่           เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2565 
 

  

 
 
 

 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 


