
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
 วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับและ
ประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำท่ีสถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้
เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 – 15 กันยำยน 2565 ทั้งนี้
เพ่ือให้กำรด 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 านาจหน้าที ่
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำกำร

ประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผลกำร
ประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข         

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

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 

 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  ตรวจประเมินวันที่ 2 สิงหาคม  2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์  ชดช้อย   วิทยำลัยเทคโนโลยีฯ กรรมกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์ศินีนำฎ  พูลเกื้อ   คณะศิลปศำสตร์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 

 2) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจทางการค้า ตรวจประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์ประมำณ  เทพสงเครำะห์ ม.หำดใหญ่      ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ปิยวรรณ  มำนะ   คณะบริหำรธุรกิจ       กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์อ ำมรรัตน์  คงกะโชติ   วิทยำลัยรัตภูมิ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 

 3) สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรำงคณำ  กิ้มปำน         สถำบันเทคโนโลยีฯ       ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม   คณะเทคโนโลยี  กรรมกำร 
    กำรจัดกำร มทร.ศรีวิชัย   
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์ คณะบริหำรธุรกิจฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 

 4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์สรำวุธ  จริตงำม  ม.สงขลำนครินทร์       ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ปรีดำ  เกิดสุข   คณะวิทยำศำสตร์ฯ   กรรมกำร 
       กำรประมง มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล   วิทยำลัยเทคโนโลยีฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มทร.ศรีวิชัย     

          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 ผู้บริหำร... 
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2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
2. อำจำรย์ดุสิตพร  ฮกทำ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยพัฒน์  ช่วยอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. อำจำรย์วันวิสำข์ พลอย  อินสว่ำง  หัวหน้ำสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
6. อำจำรย์ชยนรรจ์  ขำวปลอด  หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
7. อำจำรย์สิริปุณยำกร  ไกรเทพ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
8. อำจำรย์สุธิรำ  ปำนแก้ว   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนินทร์  สังขดวง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
10. อำจำรย์นัยนำ  ค ำกันศิลป์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
11. อำจำรย์ศิววงศ์  เพชรจุล   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรบัญชี 
12. อำจำรย์กัลยำณี  ยุทธกำร   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรบัญชี 

 13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ระริน  เครือวรพันธุ์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรบัญชี 
 14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุกพิชญำณ์  บุญเกื้อ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรบัญชี 
 15. อำจำรย์กิตติมำ ตันติหำชัย  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือฯ 
 16. อำจำรย์ปิยะนำรถ อรรคไกรสีห์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือฯ 
 17. อำจำรย์ภัชญำภำ  ทองใส   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือฯ 
    18. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุภำพร เจริญสุข      อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อฯ 
    19. อำจำรย์นุชนำถ ทับครุฑ   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำนวัตกรรมธุรกิจฯ 
 20. อำจำรย์อรอนงค์ อ ำภำ   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำนวัตกรรมธุรกิจฯ 
    21. อำจำรย์วิทยำ ตู้ด ำ   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำนวัตกรรมธุรกิจฯ 
 22. อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำนวัตกรรมธุรกิจฯ 
 23. อำจำรย์ณัฐิรงค์ กฤตำนนท์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำนวัตกรรมธุรกิจฯ 
    24. นำงสำวแสงเดือน  แก้วกลำง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

        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. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตรวจประเมินวันที่  

2 สิงหาคม 2565                          
             1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
      1. นำงสำวอภิภำวดี  หมนักำร 
             2. นางสาวนฤภร  เครือจันทร์ 

/2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจ... 
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         2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ ตรวจประเมินวันที่  

3 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวศศิตำ เพ็ญพอรู้ 
             2. นำงสำวสร้อยทิพย์ จิตภักดี 
   3. นำงสำวอทิตติยำ   แท่นทอง 
            2) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
  1. คุณกนิษฐำ ขันตินิยม 
  2. คุณประมวล อินทรำช 
      3. คุณปวีณำ งำมข ำ  
 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
             1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวกิตติญำ ทองมั่น 
             2. นำงสำววรมน สร้ำงเหมำะ 
                3. นำยนิธิภัทร อ่องนำวำ 
           2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวอัจฉรำ วังหิน 
             2. นำงสำววรำภรณ์ พุ่มประทุม 

                          3. นำงสำวเจริญศรี วงศ์วิเชียร  
       4. นำงสำวจุฑำพร เพ็งจันทร์ 

            3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. คุณวรำลักษณ์ อรุณรุจิพันธุ์     

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
             1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยอินทรเดช สมำธิ 
             2. นำงสำวกนกวรรณ  เทียมสำนุจิตต์ 
                3. นำงสำวฌัชฌำภรณ์  นุชน้อย 
             2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวณัฎฐริกำ  คงสม 
                 2. นำงสำวมณิสรำ  พลีเดช 
                 3. นำยชัยยุทธ  แก้วยัง 
            3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. คุณมุกชยำนันท์  ชูรัตน์ปรียำพร 
 

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

/2.2 ระดับคณะ 
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     2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย  วิทยำลัยรัตภูม ิ  กรรมกำร 
    มทร.ศรวีิชัย 
 3. อำจำรย์กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภำ   คณะวิศวกรรมและฯ กรรมกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 4. อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล   วิทยำลัยเทคโนโลยีฯ          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 

 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. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
2. อำจำรย์ดุสิตพร  ฮกทำ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยพัฒน์  ช่วยอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. อำจำรย์วันวิสำข์ พลอย  อินสว่ำง  หัวหน้ำสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
6. อำจำรย์ชยนรรจ์  ขำวปลอด  หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 

 7. นำงสำวแสงเดือน  แก้วกลำง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 8. นำงสำวกำญจนำ  อุบล   หัวหน้ำงำนฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 9. นำงสำวปิยะนุช นำพอ   หัวหน้ำงำนฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 10. นำงสำวณัฎฐ์นรี  แสงเสน   หัวหน้ำงำนฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 

     11. นำงสำวกรวิษำ  ร่มรื่น   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     12. นำยสันติภำพ  ทิพย์ศรี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     13. นำงสำวสุกำนดำ  ฤทธิชัย   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     15. นำงมะลิ  อินกล่ ำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     16. นำยนิวัฒน์  นุ่นชูผล   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     17. นำยพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     18. นำงสำวปิวรำ  มณีนติย์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

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

/2. ร่วมตอบประเด็น... 
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                     2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
                          ในกิจกรรมประเมิน 
                     3.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 

    4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

        2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มอาจารย์ 
    1. อำจำรย์โอษฐ์สุมำ  ชุมพงศ์   อำจำรย์ประจ ำสำขำภำษำอังกฤษฯ 
    2. อำจำรย์สิริปุณยำกร  ไกรเทพ  อำจำรย์ประจ ำสำขำกำรท่องเที่ยว 
    3. อำจำรย์อรอนงค์ อ ำภำ   อำจำรย์ประจ ำสำขำนวัตกรรมกำรจัดกำรฯ 
       4. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ศุกพิชญำณ์ บุญเกื้อ อำจำรย์ประจ ำสำขำกำรบัญชี 

   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำงสำวปิยะนุช  นำพอ   หัวหน้ำงำนฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
    2. นำงสำวณัฎฐ์นรี  แสงเสน   หัวหน้ำงำนฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
    3. นำงสำวแสงเดือน  แก้วกลำง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1. นำงสำวอภิภำวดี หมันกำร 
    2. นางสาวนฤภร เครือจันทร์ 
     3. นำงสำวศศิตำ เพ็ญพอรู้ 
    4. นำงสำวสร้อยทิพย์ จิตภักดี 
    5. นำยอินทรเดช สมำธิ 
    6. นำงสำววรำภรณ์ พุ่มประทุม 
    7. นำงสำววรมน สร้ำงเหมำะ 

  4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1. นำงสำวณัฎฐริกำ  คงสม 
      2. นำงสำวมณิสรำ  พลีเดช 
    3. นำยชัยยุทธ  แก้วยัง 

  5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. คุณกนิษฐำ ขันตินิยม   เซเว่นอีเลฟเว่น สำขำ อ่อนนุช 39.2  
      2. คุณปวีณำ งำมข ำ   เซเวนอีเลเว่น สำขำ คุณหญิงเลี่ยม จุด 2 

       3. คุณมกุมณี  เขี้ยวแก้ว   ไลออนส์ เทล ตรัง 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
 1. คุณสวัสดิ์  ขุนนุ้ย    ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนเขำหลัก 

 อ านาจหน้าที่  
  1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด    
      โครงกำร/กิจกรรม 
 

/2. ร่วมตอบประเด็น... 
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  2. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  3. รว่มแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน 

 
 

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

 
                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 


