
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 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) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล ม.สงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วัชระ  ศรีสะกูล  คณะวิศวฯ เทคโนโลยี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 

 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ตรวจประเมินวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์วิภำวี เดชะปัญญำ  ม.วลัยลักษณ์    ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สำยัณ ละอองโชค คณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์อภิรัญธ์  จันทร์ทอง  วิทยำลัยเทคโนโลยีฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 

 3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตรวจประเมินวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล   ม.สงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 

 4) สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง ตรวจประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ  เอกสมทรำเมษฐ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ  คณะศิลปศำสตร์      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 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปภัศร์ชกรณ์  อำรีย์กุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นเรศ  ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. อำจำรย์ขวัญชีวำ  หยงสตำร์ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 

/5.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พำสนำ... 
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5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พำสนำ  เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
6. อำจำรย์สิทธิศักดิ์  โรจชะยะ หัวหน้ำสำขำวิศวกรรม 
7. อำจำรย์สิริรักษ์  ขันฒำนุรักษ์ หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีวิศกรรม 
8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์ อำจำรย์ 
9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์หทัยรัตน์  บุญเนตร อำจำรย์    

                  10. อำจำรย์ศิรินันทร์  นำพอ อำจำรย์   
 11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์คณิศร  บุญรัตน์ อำจำรย์ 
 12. อำจำรย์จันทิรำ  เจือกโว้น อำจำรย์ 

 13. อำจำรย์ภูมินทร์  อินทร์แป้น อำจำรย์ 
 14. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยวฒัน์  สำกุล อำจำรย์    
 15. อำจำรย์สุรินทร์  กำญจนะ อำจำรย์ 
 16. อำจำรย์ศยมน  พุทธมงคล อำจำรย์ 
 17. อำจำรย์วัชระ  ศรีสะกูล  อำจำรย์ 
 18. อำจำรย์นุอนันท์  คุระแก้ว อำจำรย์ 
 19. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชูเกียรติ  ชูสกุล อำจำรย์ 
 20. อำจำรย์สุรศักดิ์  เกตุบุญนำค อำจำรย์ 
 21. นำงสำวทิพย์รัตน์  ช่วยธำนี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 22. นำงสำวมะลิวัลย์  หนูเซง่  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 23. นำงสำวอลิษำ  อินทร์จันทร์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 24. นำยเฉลิมวุฒิ  แก้วอ่อน  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 25. นำงอุไรรัตน์  กล่อมพงษ์  นักวิชำกำรพัสดุ 
 26. นำงสำวพรรัตน์  ด ำด้วงโรม นักวิชำกำรศึกษำ 
 27. นำงชนิภักดิ์  ครชำตรี  นักวิชำกำรศึกษำ 

 

        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. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยกรชวัล  ดีหนู 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวธิดำรัตน์  กระบี่น้อย 
             2. นำยกชกร  นิคมประศำสน์ 
 
 
 

/3) กลุม่ผู้ใช้บัณฑิต... 
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           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยศิริชัย  กำฬสุวรรณ 
  2. นางสาวรุ่งนภา ศักดิ์ทรายทอง 

                    2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ตรวจประเมินวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยพงศกร  พันเจริญ 
   2. นำยคำมิล  จ ำเนียรกิจ 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยนนทวัฒน์  หำญแหง 
             2. นำยสุรศักดิ์  ระเหม     
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยชำนน  ตั้งสุพงษ์ 
  2. นายวิเชียร  เขื่อนจันทร์ 

                    3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตรวจประเมินวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยพงศธร  ศรีรอด 
             2. นำยรุสลี  ยหีวัง 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยกฤตนัย  ชำติภิรมย์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยแมน  เตมิยกุล 

                    4. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง ตรวจประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยอัซมำน  หมู่เก็ม 
             2. นำยนำบีล  แดงนุ้ย 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยธนำกร  อักษรพันธ์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยก่อเกียรติ  ชัยสัมฤทธิ์โชค 
        

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

/2.2 ระดับคณะ 
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    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช  สุจริต   คณะวิทย์ฯประมง กรรมกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์สุมนำ ษุษบก   มทร.สุวรรณภูมิ  กรรมกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย  วิทยำลัยรัตภูมิ  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. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติกร  ขันแกล้ว  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปภัศร์ชกรณ์  อำรีย์กุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นเรศ  ขวัญทอง  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์ขวัญชีวำ  หยงสตำร์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พำสนำ  เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. อำจำรย์สิทธิศักดิ์  โรจชะยะ   หัวหน้ำสำขำวิศวกรรม 
 7. อำจำรย์สิริรักษ์  ขันฒำนุรักษ์   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีวิศกรรม 
 8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์ อำจำรย์ 

 9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์หทัยรัตน์  บุญเนตร อำจำรย์  
 10. อำจำรย์ศิรินันทร์  นำพอ   อำจำรย์ 
 11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์คณิศร  บุญรัตน์ อำจำรย์ 
 12. อำจำรย์จันทิรำ  เจือกโว้น   อำจำรย์ 
 13. อำจำรย์ภูมินทร์  อินทร์แป้น   อำจำรย์ 
 14. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยวฒัน์  สำกุล  อำจำรย์  
 15. อำจำรย์สุรินทร์  กำญจนะ   อำจำรย์ 
 16. อำจำรย์ศยมน  พุทธมงคล   อำจำรย์ 
 17. อำจำรย์วัชระ  ศรีสะกูล   อำจำรย์ 
 18. อำจำรย์นุอนันท์  คุระแก้ว   อำจำรย์ 

19. อำจำรย์สุรศักดิ์  เกตุบุญนำค   อำจำรย์ 
20. อำจำรย์กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภำ  อำจำรย์ 
21. อำจำรย์ประสิทธิ์  ศรีนคร   อำจำรย์ 
22. อำจำรย์กฤตวัฎ  บุญชู   อำจำรย์ 
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23. อำจำรย์กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี   อำจำรย์ 
24. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประสำร  จิตต์เพ็ชร อำจำรย์ 
25. นำงสำวทิพย์รัตน์  ช่วยธำนี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
26. นำงสำวมะลิวัลย์  หนูเซง่   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
27. นำงสำวอลิษำ  อินทร์จันทร์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
28. นำงสำวพรรัตน์  ด ำด้วงโรม   นักวิชำกำรศึกษำ 
29. นำยเฉลิมวุฒิ  แก้วอ่อน   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
30. นำงอุไรรัตน์  กล่อมพงษ์   นักวิชำกำรพัสดุ 
31. นำงชนิภักดิ์  ครชำตรี   นักวิชำกำรศึกษำ 
32. นำยภูทัย  เทียนกระสินธ์   ช่ำงเทคนิค 
33. นำยตอเหลบ  หมำดตำ     ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

  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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์ 
    2. อำจำรย์ศิรินันทร์  นำพอ 
    3. อำจำรย์กฤตวัฎ  บุญชู 
       4. อำจำรย์กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี 
     5. อำจำรย์สิทธิศักดิ์  โรจชะยะ 
    6. อำจำรย์จันทิรำ  เจือกโว้น 
    7. อำจำรย์กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภำ 
    8. นำยภูมินทร์  อินทร์แป้น 
    9. นำงสำวศยมน  พุทธมงคล 
    10. นำยวัชระ  ศรีสะกูล 
    11. นำยนุอนันท์  คุระแก้ว 
    12. นำยสุรศักดิ์  เกตุบุญนำค 
 

   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำงสำวมะลิวัลย์  หนูเซ่ง    
    2. นำงสำวทิพย์รัตน์  ช่วยธำนี    
    3. นำงสำวอลิษำ  อินทร์จันทร์    
    4. นำงสำวพรรัตน์  ด ำด้วงโรม   
       5. นำยเฉลิมวุฒิ  แก้วอ่อน 
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       6. นำงอุไรรัตน์  กล่อมพงษ์    
       7. นำงชนิภักดิ์  ครชำตรี    
       8. นำยภูทัย  เทียนกระสินธ ์    
       9. นำยตอเหลบ  หมำดตำ      
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1. นำยปรเมศวร์  ชชูุ่มชื่น 
       2. นำยพงศกร  พันเจริญ 
     3. นำยพงศธร  ศรีรอด 
    4. นำยอัซมำน หมู่เก็ม  
  4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1. นำงสำวธิดำรัตน์  กระบี่น้อย 
      2. นำยกชกร  นิคมประศำสน์ 
    3. นำยนนทวัฒน์  หำญแหง 
      4. นำยธุรกิจ  พรหมเพชร 
    5. นำยธนำกร  อักษรพันธ์ 
  5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. นำยศิริชัย  กำฬสุวรรณ 
      2. นำงสำวรุ่งนภำ  ศักดิ์ทรำยทอง 
    3. นำยชำนน  ตั้งสุพงษ์ 
      4. นำยก่อเกียรติ  ชัยสัมฤทธิ์โชค 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
 1. นำยไพโรจน์  ใจบุญ ประธำนกลุ่มส่งเสริมกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนโคกออก (คลองปลักเลน) 

 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 
 


