
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะบริหำรธุรกิจ 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 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบรหิำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
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) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตรวจประเมินวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม    ม.ทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วำสนำ สุวรรณวิจิตร ม.ทักษิณ  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วิสุทธิณี  ธำนีรัตน ์      ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร      

   วิทยำเขตตรัง   
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม     ม.ทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วำสนำ สุวรรณวิจิตร ม.ทักษิณ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วิสุทธิณี  ธำนีรัตน ์      ม.สงขลำนครินทร์             

   วิทยำเขตตรัง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม     ม.ทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศรรสนีย์  ทีปรักษ์พันธ์  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วีณำ  ลีลำประเสริฐศิลป์ ม.ทักษิณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุพยอม  นำจันทร์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ผู้สังเกตกำรณ์ 
    ม.รำชภัฏ 
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 
       ตรวจประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม     ม.ทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์วิสุทธิณี  ธำนีรัตน ์      ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำร  

   วิทยำเขตตรัง 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อรญำ สุวรรณโน ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
      ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม     ม.ทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์เรวดี  กระโหมวงศ์   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    กรรมกำร 
      ม.ทักษิณ 
 3. อำจำรย์วิสุทธิณี  ธำนีรัตน ์      ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   วิทยำเขตตรัง 
 6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม     ม.ทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วำสนำ  สุวรรณวิจิตร ม.ทักษิณ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์ศรรสนีย์  ทีปรักษ์พันธ์  ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          อ านาจหน้าที่ 
                       1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 
                        เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
                   2.  ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
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                       3.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำน 
                        ที่รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ  
    กำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                       4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564     

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  
  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
        1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ หัวหน้ำสำขำ 
   2. อำจำรย์ทิพยสุดำ  จันทร์เกื้อ   หัวหน้ำหลักสูตร 
   3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธันยำภรณ์  ด ำจุติ อำจำรย์ 
    4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัญญภัทร  อ ำพันสุขโข อำจำรย์ 
    5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่ อำจำรย์  
        6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชญำ  ชุมศรี อำจำรย์  
   7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุทธยำ  สมสุข อำจำรย์   
   8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุริยำ  นิตย์มี อำจำรย์  
   9. นำงสำวบุสรินทร์  คูนิอำจ อำจำรย์   
   10. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อันธิกำ  ทิพย์จ ำนงค์ อำจำรย์   
    11. นำงสำวรัตดำวรรณ  แก้วสวัสดิ์  เจ้ำหน้ำที่สำขำ   
  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
        1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มนต์ทนำ  คงแก้ว หัวหน้ำหลักสูตร 
   2. อำจำรย์สุภำพร  ทองรำช อำจำรย์ 
   3. Mr. Bangxin  Peng อำจำรย์ 
    4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุพินดำ  โจนส ์ อำจำรย์ 
    5. อำจำรย์สุภำพร  ก้งจี้ อำจำรย์  
        6. นำงสำวชำตยำ  ลิ่มเจริญ เจ้ำหน้ำที่สำขำ    
   7. นำงสำววรทิพย์  ลิ่มวชิรโชติ เจ้ำหน้ำที่สำขำ 
  3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
        1. อำจำรย์ธันยพร  อริยะเศรณี หัวหน้ำสำขำ 
   2. อำจำรย์รุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย หัวหน้ำหลักสูตร 
   3. อำจำรย์อัจฉรำ  รัตนมำ อำจำรย์ 
    4. อำจำรย์บุสรินทร์  คูนิอำจ อำจำรย์ 
    5. อำจำรย์นพดล  ชูเศษ อำจำรย์  
        6. อำจำรย์ปิยวรรณ  มำนะ อำจำรย์ 
   7. อำจำรย์จิรำวรรณ  จันทร์สุวรรณ อำจำรย์ 
   8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุชำดำ  ก่อตระกูล อำจำรย์ 
   9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยรัตน์  จุสปำโล อำจำรย์ 
   10. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี อำจำรย์ 
   11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรวดี  เพ็งสุวรรณ  อำจำรย์ 
   12. อำจำรย์วรพงษ์  เพ็ชร์ขำว  อำจำรย์ 
   13. อำจำรย์ภำณุพร  เต็มพระสิริ อำจำรย์ 
   14. อำจำรย์สิรนุช  เหมทำนนท์  อำจำรย์ 
   15. อำจำรย์วรำภรณ์  เลำหะสัมพันธพร  อำจำรย์  
 

/16. อำจำรย์นันทัชพร... 
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   16. อำจำรย์นันทัชพร  ประทีปอุษำนนท์  อำจำรย์ 
  17. อำจำรย์อนันต์  ศรีมุกข์  อำจำรย์ 
  18. นำงสำวชำตยำ  ลิ่มเจรญิ  เจ้ำหน้ำที่สำขำ 
  19. นำงสำววรทิพย์  ลิ่มวชิรโชติ  เจ้ำหน้ำที่สำขำ 

  4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 
        1. อำจำรย์จตุพร  จิรันดร  หัวหน้ำสำขำ 
   2. อำจำรย์อำนนท์  บัวศรี   หัวหน้ำหลักสูตร 
   3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พลอยกนก  ขุนช ำนำญ อำจำรย์ 
    4. อำจำรย์ทีปกร  นฤมำณนลินี อำจำรย์ 
    5. อำจำรย์ดนยรัตน์  คัคโนภำส อำจำรย์  
        6. อำจำรย์พัชรี  ทิพย์ประชำ อำจำรย์  
   7. อำจำรย์รัสมนต์  ยุระพันธุ์ อำจำรย์   
   8. นำงสำวจริยำ  จันทวงศ์  เจ้ำหน้ำที่สำขำ   
  5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
        1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่ หัวหน้ำหลักสูตร 
   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธิดำภัทร  อนุชำญ  อำจำรย์    
   3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรพรรณ  จันทร์อินทร์ อำจำรย์ 
    4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ อำจำรย์ 
    5. อำจำรย์สิรำนุช  เหมทำนนท์ อำจำรย์  
        6. นำงสำวศิรำณี  สุนทรวิจิตร เจ้ำหน้ำที่สำขำ   
   6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
        1. อำจำรย์ชิดชนก  มำกเชื้อ หัวหน้ำสำขำ 
   2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  ผิวนวล   หัวหน้ำหลักสูตร 
   3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์ อำจำรย์ 
    4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุพินดำ  โจนส์ อำจำรย์ 
    5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำอีฉ๊ะ  บิลละเต๊ะ อำจำรย์  
        6. นำงสำวศิริวรรณ  หนูกำรุโณ เจ้ำหน้ำที่สำขำ   

               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. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตรวจประเมินวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยกฤตวิทย์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
             2. นำงสำวกิ่งนภำ  เขียวชอุ่ม  
                3. นำยกฤษฎำ  เริ่มสกุล 
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            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยภำนุพงศ์  ศุภรัตน์วัฒนกุล   
             2. นำยปฎิพล  จันอ้น 
             3. นำงสำวพิมวิมล  เกื้อมำ  
                4. นำงสำวจินตนำ  เอียดวำรี 

                      3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงชนกนำถ  สขุสุวรรณ   
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. นำงพีระเนตร  บุณณะสิทธิ์ 

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวประอรรัตน์  ศรีใส 
             2. นำงสำววันวิสำ  นกแก้ว 
                3. นำงสำวญำรดำ  ชนะสิทธิ์ 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวธัญญพฤกษ์  แก้วบุญ 
             2. นำงสำวณัฐวภิำ  รัตนะ 
             3. นำงสำวสุขุมำล  นวนมิ่ง  
                4. นำงสำวเสำวณีย์  ชูเย็น  
  5. นำงสำวปำริฉัตร  จุลวัฒน ์

                      3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวเพียงพร  จีนชำวนำ 
  2. นำงพิภพ  รองสวัสดิ์ 
  3. นำงรัชนู  ชูช่วย   
  4. นำงสำวอังคณำ  แพะขุนทด 
  5. นำยอำรี  เนำว์สุวรรณ 

 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวปวีณำ  จิรทรัพย์มงคล 
   2. นำงสำวจิรำวรรณ  ชูชีพ 
   3. นำงสำวธัญลักษณ์  ธนะปำละ 
   4. นำงสำวสิริยำกรณ์  ถำชุม 
   5. นำยปิยวัฒน์  ขุนทอง 
   6. นำยธวชัชัย  รังสฤษฏิ์ 
   7. นำยภีมวัจน์  ยอดคง 
   8. นำงสำวเทพกัญญำ  โชตินะกิจ  
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวปวันรัตน์  จงกล 
             2. นำงสำวพรชิตำ  จันทร์เพชร 
             3. นำงสำวหทัยภัทร  วุฒิเกรียงไกรผล  
                4. นำยพัสกร  พำนิช 
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  5. นำงสำวเนตรนภำ  ชัยขัน 
  6. นำยธนวัฒน์  ภำพันธุ ์
  7. นำยนันธวุฒิ  ยงเกียรติกำนต์ 
  8. นำยวัชรพงษ์  เหมอำรัญ 
  9. นำงสำวชนิสรำ  ณรงค์กูล 
  10. นำงสำวสุภำวดี  หนูรอด 

                      3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวเข็มใหม่  ช่ำงพูด 
  2. นำงสำวพิมภัสวีร์  อัครกุลณภัทร์ 
  3. นำยอรรถพล  ลุยจันทร์  
  4. นำยอมรเทพ  ยอดแคร่ว 

             4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
             1. นำยสำโรจน์  สวยงำม 
  2. นำยวีระชำติ  ยืนบุร ี
  3. นำยอนิรุทธิ์  รำเหม 
  4. นำยสำโรจน์  สวยงำม 
  5. นำงสำววรรธิกำ  ช่อมณี 
   4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  

        ตรวจประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวภูษิตำ  ปิดชิด 
   2. นำงสำวเจนจิรำ  ศิริรอด 
   3. นำยศุภกรณ์  คงสีปำน 
         2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยเมซุน  เหมือนเสน 
             2. นำงสำวนิชนันท ์ ช่วยนุกูล 
             3. นำยปำนเทพ  นิลพันธ์ 

                      3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวอรุณวดี  รัตนอรุณ 
  2. นำงสำวพรสวรรค์  แซ่เฮง 

             4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
             1. นำงสำวอำรีรัตน์  เพชรชู 
  2. นำงเสน่ห์  บัวมำก 
  3. นำงสำววรรณรัก  เพ็ชรนรนิทร์ 

 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล  
        ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวประทุม  แก่นคง 
   2. นายชุณห์  อินทมาโน 
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         2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นางสาวโฉมลักษณา  สุวรรณกาญจน์ 
             2. นายตรัยตาฬ  กาฬวงศ์ 

                      3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงวิไลพร  ฟุ้งเกียรไพบูลย์ 
     4. หลักสูตรบัญชบีัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวจิดำภำ  บุญศิลป์ 
   2. นำยคมกริช  จันทะนำ 
   3. นำงสำวพรพนิต  ศรีสุวรรณ 
   4. นำงสำวอริสรำ  แก้วมณี 
   5. นำยนรำศักดิ์  เรืองฤทธิ์ 
         2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงจำรุณี  ซุ้มสุวรรณ 
             2. นำงสำวศุภำพิชญ์  ขุนทองปำน 

                      3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงดำรุณี  สองแก้ว 
   2. นำงภัทรภรณ์  เฟ่ืองทอง 

             4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
             1. นำงสำวนทีธรรม  เนื้อทองแข็ง 
  2. นำงสำวคัทธรียำ  สังข์ทอง 

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

    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 7 กันยายน 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เรวดี  กระโหมวงศ์   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   
     ม.ทักษิณ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วำสนำ  สุวรรณวิจิตร ม.ทักษิณ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์สุภำวดี  สุทธิรักษ์    ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
     วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี  
 4. อำจำรย์สุชำติ  อินกล่ ำ    วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ กรรมกำร 
     มทร.ศรีวิชัย     
  5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พล  เหลืองรังษี  ม.หำดใหญ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 
 
 

                                                                                          /อ ำนำจหน้ำที่... 
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อ านาจหน้าที่ 

1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 
    ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
    รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ 
    กำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยนันท์  ปัญญำวุทโส  คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำดำ  ก่อตระกูล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลพร  วรรณชำติ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  4. นำงสำวรักขิฏำ  เอ่ียมวิจำรณ์ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่ ผู้ช่วยคณบดี 
  6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์  ผู้ช่วยคณบดี  
  7. อำจำรย์รัสมนต์  ยุระพันธุ์  ผู้ช่วยคณบดี 
   8. อำจำรย์จตุพร  จิรันดร หัวหน้ำสำขำระบบสำรสนเทศ 
  9. อำจำรย์อำนนท์  บัวศรี หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
  10. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ  หัวหน้ำสำขำกำรตลำด 
  11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธันยำภรณ์  ด ำจุติ  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรตลำด 
  12. อำจำรย์ชิดชนก  มำกเชื้อ  หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี 
  13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นวรตัน์  ผิวนวล  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรบัญชี 
  14. อำจำรย์ธันยพร  อริยะเศรณี  หัวหน้ำสำขำกำรจัดกำร 
  15. อำจำรย์รุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย  หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรจัดกำร 
  16. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มนต์ทนำ  คงแก้ว หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรเงิน 
   17. อำจำรย์สุภำพร  ทองรำช อำจำรย์  
  18. นำงวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
   19. นำงสำวเปมิกำ  แป้นประดิษฐ์  เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
  20. นำงสำววิริยำ  ปิ่นสุวรรณ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  21. นำงสำวสริตำ  ชื่นชม  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  22. นำยกมลเทพ  เซี้ยนอุ้ย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
  23. นำงพิมพ์อักษร  แก้วภักดี  นักวิชำกำรศึกษำ 
  24. นำงสำวกำนต์รวี  สงค์หนูนธินี  นักวิชำกำรศึกษำ 
  25. นำยณรงค์กร  ศรีสวัสดิ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  26. นำงสำวนนลษร  ด ำเป็นไฝ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  27. นำงสำวนลินรัตน์  คลังธำรชูสิน   นักวิชำกำรศึกษำ 
  28. นำงสำวพัชรี  เถำว์ถวิล  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  29. นำยเมธี  จันทโร  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  30. นำงสำวกิติต์ธัญญำ  มำนพสิน  นักวิชำกำรศึกษำ 
   31. นำงณัฏฐนันท์  นิวำสวฒุกิิจ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
  

                                                                                          /อ ำนำจหน้ำที่... 
 



-๙- 
  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. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ   หัวหน้ำสำขำกำรตลำด 
  2. อำจำรย์จตุพร  จิรันดร    หัวหน้ำสำขำระบบสำรสนเทศ 
  3. อำจำรย์ชิดชนก  มำกเชื้อ    หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี 
   4. อำจำรย์ธันยพร  อริยะเศรณี    หัวหน้ำสำขำกำรจัดกำร 
  5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธันยำภรณ์  ด ำจุติ   อำจำรย์ 
  6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  ผิวนวล   อำจำรย์ 
  7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มนต์ทนำ  คงแก้ว   อำจำรย์ 
  8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่   อำจำรย์ 
  9. อำจำรย์ฤดี  ดิษฐวิชัย    อำจำรย์ 
   10. อำจำรย์อำนนท์  บัวศรี   อำจำรย์ 
  11. อำจำรย์สุภำพร  ทองรำช   อำจำรย์  
   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
   1. นำงวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
  2. นำงสำวนนลษร  ด ำเป็นไฝ    หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
  3. นำงพิมพ์อักษร  แก้วภักด ี   หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
  4. นำงสำววิริยำ  ปิ่นสุวรรณ     หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
   5. นำงสำวเปมิกำ  แป้นประดิษฐ์     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  6. นำงสำวสริตำ  ชื่นชม     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  7. นำยกมลเทพ  เซี้ยนอุ้ย      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
  8. นำยณรงค์กร  ศรีสวัสดิ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
  9. นำงสำวนลินรัตน์  คลังธำรชูสิน    นักวิชำกำรศึกษำ 
  10. นำงสำวพัชรี  เถำว์ถวิล    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  11. นำยเมธี  จันทโร     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  12. นำงสำวกิติต์ธัญญำ  มำนพสิน    นักวิชำกำรศึกษำ 
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 

 1.นำงสำวกัญชลิตำ  ทวีกำญจน์    
 2.นำยคมกริช  จันทะนำ 
 3.นำงสำวพรพนิต  ศรีสุวรรณ 
 4.นำงสำวอริสรำ  แก้วมณี 
 5.นำยกฤษฎำ  เริ่มสกุล 
 
 

/4) กลุ่มผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ... 
  



-๑๐- 
   4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 

    1. นำงสำวพิมวิมล  เกื้อมำ  
    2. นำงสำวณัฐวิภำ  รัตนะ  
    3. นำงสำวหทัยภัทร  วุฒิเกรียงไกรผล  
    4. นำงสำวนิชนันท์  ช่วยนกุูล  
    5. นำงจำรุณี  ซุ้มสุวรรณ  

   5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
      1. นางสาวอรุณวดี  รัตนอรุณ 
         2. นำงรัชนู  ชชู่วย 

  6) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
    1. นำงเสน่ห์  บัวมำก 

         2. นางสาวนทีธรรม  เนื้อทองแข็ง 

 อ านาจหน้าที่  
 1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด    
     โครงกำร/กิจกรรม 
 2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
 3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

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

 
 

                                                              
                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


