
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        / ๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

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

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม – 15 กันยำยน 2565 ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรด 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) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ตรวจประเมินวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ  เอกสมทรำเมษฐ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  กรรมกำร 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์       กรรมกำรและ  

      มทร.ศรวีิชัย   เลขำนุกำร 

 2) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พีรนำฏ  คิดด ี  ม.ทักษิณ วข.พัทลุง        ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำนุช  คีรีรัฐนิคม   ม.ทักษิณ วข.พัทลุง        กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกพล  กำละดี   ม.สุโขทัยธรรมำธิรำช       กรรมกำรและ 

           เลขำนุกำร 

 3) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท ตรวจประเมินวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัจฉรัตน์ สุวรรณภักด ี      ม.ทักษิณ วข.พัทลุง        ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศิลปชัย เสนำรัตน์    คณะวิทย์ฯประมง มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร ฮกทำ    วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ   กรรมกำรและ 

        มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร 

 4) สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า ตรวจประเมินวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
 1. อำจำรย์พรพิมล  เชื้อดวงผุย   ม.สงขลำนครินทร์        ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ยุทธพงษ์  สังข์น้อย  ม.สงขลำนครินทร์         กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เทียนทิพย์ ไกรพร  ม.สงขลำนครินทร์ วข.ปัตตำนี      กรรมกำรและ 

           เลขำนุกำร 

 5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตรวจประเมินวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 1. อำจำรย์พรพิมล  เชื้อดวงผุย   ม.สงขลำนครินทร์        ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัฒนสุดำ ศิรินุพงศ์  ม.สงขลำนครินทร์ วข.ปัตตำนี      กรรมกำร 
 3. อำจำรย์แววฤด ีแววทองรักษ์    ม.สงขลำนครินทร์ วข.ปัตตำนี      กรรมกำรและ 

            เลขำนุกำร 

 6) สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า ตรวจประเมินวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
 1. อำจำรย์พรพิมล  เชื้อดวงผุย  ม.สงขลำนครินทร์        ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธัญญำ พันธ์ฤทธิ์ด ำ  ม.ทักษิณ วข.พัทลุง         กรรมกำร 
 3. อำจำรย์ขวัญตำ ตันติก ำธน    คณะวิทย์ฯประมง มทร.ศรวีิชัย  กรรมกำรและ 

          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. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรพร ธำรำงกูร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุนันทำ ข้องสำย รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชำคริยำ ฉลำด รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. อำจำรย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
6. นำงเสำวรัตน์  แสงศรีจันทร์   ผู้รับผิดชอบหน่วยบุคลำกร 
7. นำงณปภัช  เมืองแก้ว   ผู้รับผิดชอบหน่วยกำรเงินและบัญชี 
8. นำงกฤติยำภรณ์  บุญเดช   ผู้รับผิดชอบหน่วยนโยบำยและแผน 
9. นำงสำวจุรีรัตน์  คงอ่อนศรี   ผู้รับผิดชอบหน่วยหลักสูตร/หน่วยบริกำรวิชำกำร 
10. นำงสำวกัญจน์กมล  กลิ่นหอม  ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัยและฝึกอบรม 
11. นำงวลัยพร  สงเสน   ผู้รับผิดชอบหน่วยแนะแนว/ให้ค ำปรึกษำ 
12. นำยอำทิตย์  ด้วนเกตุ   ผู้รับผิดชอบหน่วยกิจกรรมนักศึกษำ/หน่วยอนุรักษ์ 

    ศิลปวัฒนธรรม 
 13. นำงสำวกนกวรรณ  จู้ห้อง   หน่วยสำรสนเทศ 
 14. นำงสำวศุภรัตน์  คงโอ   เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร 
 15. นำงสำวหทัยทิพย์  ทองด้วย  เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร 
 16. นำงสำวปรำณี  อยู่เด็น   เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร 
 17. นำงสำววำรีรัตน์  ขุนทอง   เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร 
 18. นำงปิยวรรณ ชูพูล   ผู้รับผิดชอบหน่วยประกันคุณภำพ 

 
       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 ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
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          2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นพรัตน์ มะเห    
  2. อำจำรย์นัฏฐำ คเชนทร์ภักดี     
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ดลฤดี พิชัยรัตน์    
  4. รองศำสตรำจำรย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณำเดช  
  5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อุไรวรรณ วัฒนกุล 

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฌำนิกำ  แซ่แง่ ชูกลิ่น 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ นิลออ 
  3. อำจำรย์กนกรัตน์  รัตนพันธุ์ 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอนก สำวะอินทร์ 
  5. อำจำรย์กัตตินำฏ  สกุลสวัสดิพันธ์ 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท 
   1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ จิตรภักดี    
  2. อำจำรย์ขวัญตำ ตันติก ำธน     
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ลักษมี วิทยำ 
  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  1. รองศำสตรำจำรย์ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์  สงรักษ์ 
  3. รองศำสตรำจำรย์ชมพูนุช  โสมำลีย์ 
  4. อำจำรย์ปรีดำ  เกิดสุข 
  5. อำจำรย์นัทธ์หทัย  เครบส์ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรเทพ  วิรัชวงศ์ 
  2. รองศำสตรำจำรย์พชร  เพ็ชรประดับ 
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรพร  ธำรำงกูร 
  4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย 
  5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง 
  สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อุทร  เจริญเดช 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มำโนช  ข ำเจริญ 
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัฒนำ  วัฒนกุล 
  4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่พันตรีด ำรงค์  โลหะลักษณำเดช 
  5. อำจำรย์วิกิจ  ผินรับ 

  2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
  1. รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช  สุจริต 
  2. รองศำสตรำจำรย์ชมพูนุช  โสมำลีย์ 
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ลักษมี วิทยำ 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จันทรำ อุ้ยเอ้ง 

/สำขำวิชำกำรจัดกำร... 
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  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฌำนิกำ  แซ่แง่ ชูกลิ่น 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ นิลออ 
  3. อำจำรย์กนกรัตน์  รัตนพันธุ์ 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอนก สำวะอินทร์ 
  5. อำจำรย์กัตตินำฏ  สกุลสวัสดิพันธ์ 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท 
  1. อำจำรย์กนกรัตน์  รัตนพันธุ์ 
  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์รัตนำพร อนันตสุข 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มำลินี ฉินนำนนท์ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชำญยุทธ สุดทองคง 
  2. อำจำรย์ศิลปชัย เสนำรัตน์ 
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จันทรำ อุ้ยเอ้ง 
  สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
  1. รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ  เกิดปรำง 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรีดำ  ภูมี 
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุพัชชำ  ชูเสียงแจ้ว 
  3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
             1. นำงสำวกำญจนำ ขนำนใต้ 
             2. นำงสำวสภุำนัน จงจิตร์ 
                3. นำงสำวรัตนำพร หลักศิลำ 
             สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  1. นำงสำวกัญญำณัฐ ก ำจร 
  2. นำงสำวรัตนชนีกร ศรีรัตน์ 
  3. นำงสำววรำงคณำ เพ็ชรแก้ว 
  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  1. นำงสำวสุจิตตรำ หลำนสัน 
  2. นำยคมชำญ สุขกำรัก 
  3. นำงสำวศิริญำภรณ์ พันธ์ศิริ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  1. นำงสำวกุลณัฐ ด้วงรัตน์ 
  2. นำงสำวนรำวดี หยีสัน 
  3. นำงสำวสุภำวดี ชูม ี
  สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
  1. นำยจตุรงค์ ทองอ่อน 
  2. นำงสำวธัญญำพร รัตนบุตร 
  3. นำยกษิดิษฐ์ สงหนู 
  4. นำยรำชัน รอดเพชร 
  5. นำงสำวนวพร ศรีสวัสดิ ์
  6. นำยกฤษฎำ กองสุข 

/4) กลุ่มผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ... 
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            4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
             1. นำยอธิป จีนชำวนำ 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
             1. นำงสำวพรรณกำญจน์ หีดน้อย 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท 
             1. นำยทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร์  
                สาขาวิชาการจดัการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  1. นำงสำววรนิต ฤทธิสำคร 
  2. นำยสุรศักดิ์ เพชรอินทร 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  1. นำยนนทวัฒน์ ชุมแสง 
  2. นำยมูฮัมมัดฮำฟีด กำเจ 
  สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
  1. นำงสำววิชุดำ ภูมิแก้ว 
           5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
             1. นำยกิตติพงษ์ สุวรรณรัตน์  หัวหน้ำแผนกปูเทียม IQF 
      บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ ำ จ ำกัด 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  1. นำงสำววนิดำ มุสิกสังข์  ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต บริษัทตรังไม้ยำง จ ำกัด 
  2. นำยบรรพต สุขลิ้ม   ผู้จัดกำรร้ำนผักเหนำะฟำร์ม 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท 
  1. นำงสำวอัมพวรรณ  โกสุพรรณ์ หัวหน้ำงำนควบคุมคุณภำพน้ ำ 3  
      กองระบบผลิตและควบคุมคุณภำพน้ ำ 
      กำรประปำส่วนภูมิภำค เขต 5 จังหวัดตรัง 
  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น  า 
  1. นำงสำวเวียนนำ วรวิบูลย ์  หัวหน้ำฝ่ำยกำรตลำด  
      บริษัทสยำมลวดเหล็กและทีเอสเอ็นไวน์ 
  2. นำยไพฑูรย์ ชุ่มแช่ม   ผู้จัดกำรสำขำอำวุโส 
      บริษัทเบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  1. นำยเอกรำช วิสุนทร   หัวหน้ำงำนนักวิชำกำร 
      ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งตรัง 
  สาขาวิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า 
  1. นำงกิตติญำภรณ์ เกื้อบุญส่ง ผู้จัดกำรและวิชำกำร  
      ร้ำนเพื่อนสัตว์น้ ำ สำขำสิเกำ จังหวัดตรัง 
 
 
 
 

/อ ำนำจหน้ำที่ 
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           อ านาจหน้าที่  

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

    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล ทวีสินโสภำ วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ  กรรมกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภำ   คณะวิศวกรรมฯเทคโนโลยี  กรรมกำร 
    มทร.ศรีวิชัย 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณรงค์ชัย ชูพูล  คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำรและ 

     มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร 

 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. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรพร ธำรำงกูร  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุนันทำ ข้องสำย  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชำคริยำ ฉลำด  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. อำจำรย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ เกิดปรำง  หัวหน้ำสำขำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์ประมง 
 7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรเทพ  วิรัชวงศ์  หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและสิ่งแวดล้อม 
 8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จันทรำ อุ้ยเอง  หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
 9. นำงเสำวรัตน์  แสงศรีจันทร์   ผู้รับผิดชอบหน่วยบุคลำกร 
 10. นำงณปภัช  เมืองแก้ว   ผู้รับผิดชอบหน่วยกำรเงินและบัญชี 
 11. นำงกฤติยำภรณ์  บุญเดช   ผู้รับผิดชอบหน่วยนโยบำยและแผน 
 12. นำงสำวจุรีรัตน์  คงอ่อนศรี   ผู้รับผิดชอบหน่วยหลักสูตร/หน่วยบริกำรวิชำกำร 
 13. นำงสำวกัญจน์กมล  กลิ่นหอม  ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัยและฝึกอบรม 
 14. นำงวลัยพร  สงเสน   ผู้รับผิดชอบหน่วยแนะแนว/ให้ค ำปรึกษำ 
 

/15. นำยยอำทิตย์... 
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 15. นำยอำทิตย์  ด้วนเกตุ   ผู้รับผิดชอบหน่วยกิจกรรมนักศึกษำ/หน่วยอนุรักษ์ 
    ศิลปวัฒนธรรม 
 16. นำงสำวกนกวรรณ  จู้ห้อง   หน่วยสำรสนเทศ 
 17. นำงสำวปรีดำ  คงประสม   หน่วยสำรบรรณ 
 18. นำงศิริมำ กรุงแก้ว   หน่วยพัสดุ 
 19. นำงปิยวรรณ  ชูพูล   หน่วยประกันคุณภำพ 

 
 อ านาจหน้าที่  

                     1.  เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่  และด ำเนินกิจกรรมครบตำม 
                          ก ำหนดกำร 
                     2.  ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่ เกี่ ยวข้อง 
                          ในกิจกรรมประเมิน 
                     3.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 

     4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

        2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผ์ู้สอน 
    1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดลฤดี พิชัยรัตน์ สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร 
    2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฌำนิกำ  แซ่แง่ ชูกลิ่น สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
    3. อำจำรย์ขวัญตำ ตันติก ำธน   สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ป.โท 
    4. รองศำสตรำจำรย์ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ ำ 
    5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรเทพ  วิรัชวงศ์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
    6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒนำ วัฒนกุล  สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำงเสำวรัตน์  แสงศรีจันทร์   ผู้รับผิดชอบหน่วยบุคลำกร 
    2. นำงสำวจรุีรัตน์  คงอ่อนศรี   ผู้รับผิดชอบหน่วยหลักสูตร/หน่วยบริกำรวิชำกำร 
    3. นำงวลัยพร  สงเสน   ผู้รับผิดชอบหน่วยแนะแนว/ให้ค ำปรึกษำ 
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1. นำงสำวนสิรีน   ดะห์ลัน   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
       2. นำงสำวรัตนำพร หลกัศิลำ   สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร 
     3. นำงสำววรำงคณำ เพ็ชรแก้ว   สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
    4. นำยกษิดิษฐ์ สงหนู   สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
    5. นำยกฤษฎำ กองสุข   สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
    6. นำงสำวศิริญำภรณ์ พันธ์ศิริ   สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ ำ  
  4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1. นำงสำวมำตำ  สุวรรณครีี   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
      2. นำงสำวจุฑำภรณ์ แดงพลับ   สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร 
    3. นำงสำวพรรณกำญจน์ หีตน้อย  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
   4. นำงสำววิชุดำ ภูมิแก้ว   สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
   5. นำงสำววรนิต ฤทธิสำคร   สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ ำ 
 

/5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต... 
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  5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. นำงดำรุณี ชีวะพันธ์   ครูช ำนำญกำร หัวหน้ำกลุ่มสำระ  
    โรงเรียนบ้ำนระโนต จังหวัดสงขลำ 
      2. นำงสำววนิดำ มุสิกสงัข์   พนักงำนวำงแผนกำรผลิต 
    บริษัท ตรังไม้ยำงพำรำ จ ำกัด 
    3. นำงกิตติญำภรณ์ เกื้อบุญส่ง   ผู้จัดกำรและวิชำกำร  
      ร้ำนเพื่อนสัตว์น้ ำ สำขำสิเกำ จังหวัดตรัง 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
 1. นำยสมหมำย หมำดทิ้ง   อดีตก ำนันเขำไม้แก้ว 
 2. นำงมล  ณะสม    เกษตรกรบ้ำนแหลม 

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

 

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

 
                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 


