
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          
พ.ศ. ๒๕๖๑ ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม 2565 – ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๔ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   รองอธิกำรบดี กรรมกำร 
๑.๓   ผูช้่วยอธิกำรบดี กรรมกำร 
๑.๔   คณบดี กรรมกำร 
๑.๕   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย กรรมกำร 
๑.๖   ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข         

 
/๒. ผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมิน... 

 

admin
Typewriter
๑๔๑๐
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๒. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๒.๑ ระดับหลักสูตร 
 ๒.๑.๑ คณะกรรมการ 
 ๑) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมินวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์

มทร.ศรีวิชัย 
กรรมกำร 

๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ            คณะศิลปศำสตร์   
มทร.ศรีวิชัย     

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

     ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตรวจประเมินวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  
    ๒๕๖๕ 

๑. อำจำรย์พณณกร  ทองหลิ้ม                        คณะโลจิสติกส์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ             

ประธำนกรรมกำร 

๒. ผู้ช่วยศำสตร์จำรย์ฐิติมำ  วงศ์อินคำ           คณะโลจิสติกส์    
มหำวิทยำลัยบูรพำ             

กรรมกำร 

๓. อำจำรย์พจนำ  หอมหวล                 คณะเทคโนโลยี 
กำรจัดกำร   
มทร.ศรีวิชัย  

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ เอกสมทรำเมษฐ์        มหำวิทยำลัยสงขลำ  

นครินทร์ 
กรรมกำร 

๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์         คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ตรวจประเมินวันที่   
              ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี                       มหำวิทยำลัยสงขลำ   

นครินทร์ วิทยำเขตรัง 
กรรมกำร 

๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ            คณะศิลปศำสตร์   
มทร.ศรีวิชัย     

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

 

๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ตรวจประเมินวันที่  
   ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณ ี                      มหำวิทยำลัยสงขลำ   

นครินทร์ วิทยำเขตรัง 
กรรมกำร 

๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ            คณะศิลปศำสตร์   
มทร.ศรีวิชัย     

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 
 
 

            /๖. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต... 
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 ๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมนิวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์         คณะวิศวกรรมศำสตร์  

มทร.ศรีวิชัย 
กรรมกำร 

๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ            คณะศิลปศำสตร์   
มทร.ศรีวิชัย     

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

 ๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด ตรวจประเมินวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  
    ๒๕๖๕ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณ ี                     มหำวิทยำลัยสงขลำ   

นครินทร์ วิทยำเขตรัง 
กรรมกำร 

๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ            คณะศิลปศำสตร์   
มทร.ศรีวิชัย     

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

 ๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล ตรวจประเมินวันที่ ๓๐  
    กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณ ี                      มหำวิทยำลัยสงขลำ   

นครินทร์ วิทยำเขตรัง 
กรรมกำร 

๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ            คณะศิลปศำสตร์   
มทร.ศรีวิชัย     

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

 ๙) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินวันที่ ๑๕  
    กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์         คณะวิศวกรรมศำสตร์   

มทร.ศรีวิชัย 
กรรมกำร 

๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ            คณะศิลปศำสตร์   
มทร.ศรีวิชัย     

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

         อ านาจหน้าที่ 
                     ๑.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 
                        เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
                 ๒.  ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
                    ๓.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำน 
                        ที่รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกัน 
   คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                     ๔.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔     

 

 

                          /๒.๑.๒ ผู้บริหำร อำจำรย์... 

 

 



-๔- 
 

๒.๑.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  

๑.กลุ่มผู้บริหาร 
๑. อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรนก  โภคสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
๓. อำจำรย์สุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
๔. อำจำรย์ชัญญำนุช  โมรำศิลป์  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
๕. อำจำรย์เบนจำมิน  ชนะคช  หัวหน้ำสำขำกำรจัดกำรนวัตกรรม 

และสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
๖. อำจำรย์ภูษณะ  พลสงครำม  หัวหน้ำสำขำกำรบัญชีและกำรเงิน 
๗. นำงสำวสุภำพร  ขุนทอง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

   

    ๒.กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิธิพัฒน์  รัตนบุรี  อำจำรย์ 
๒. อำจำรย์ณพิชญำ  เฉิดโฉม  อำจำรย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
๑. อำจำรย์ณพิชญำ  เฉิดโฉม  อำจำรย์ 
๒. อำจำรย์มัลลิกำ  อินพรหม  อำจำรย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
๑. อำจำรย์นิฟำซำน  ระเด่นอำหมัด  อำจำรย์ 
๒. อำจำรย์มัลลิกำ  อินพรหม  อำจำรย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า  
๑. อำจำรย์สิทธิชัย  นวลเศรษฐ  อำจำรย์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิศรำพร  ใจกระจ่ำง  อำจำรย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิธิพัฒน์  รัตนบุรี  อำจำรย์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โสพิศพิไล  ทองใส  อำจำรย์ 
๓. อำจำรย์บุปผชำติ  แต่งเกลี้ยง  อำจำรย์ 
๔. อำจำรย์มัณฑนำ  แดงเพชร  อำจำรย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เย็นจิต  นำคพุ่ม  อำจำรย์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  รม่เย็น  อำจำรย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
๑. อำจำรย์พัชรี  พระสงฆ์  อำจำรย์ 
๒. อำจำรย์อภิชัย  จันทร์อุดม  อำจำรย์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์  อำจำรย์ 

 
     

      
                                                                              /๓.กลุ่มเจ้ำหน้ำที่... 

 
 

 



-๕- 
๓.กลุ่มเจ้าหน้าที่  
   

๑. นำงสำวอมรรัตน์  ธนำวุฒิ  หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
๒. นำยสำมำรถ  ศรีกำญจน์  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ 
๓. นำงสำวสิริยำ  โมสิกะ  งำนฝึกงำนและสหกิจ 
๔. นำงมัฐณิกำ  คงคช  งำนทะเบียนและวัดผล 
๕. นำยอนุวัฒน์  สุวรรณละออง  หัวหน้ำงำนวิทยำบริหำร 
๖. นำงสำวสุนิษำ  จันทร์ประสิทธ์  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 
๗. นำงอำรยำ  แก้วคง  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 
๘. นำงสำววิภำวี  พันธ์ทอง  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 
๙. นำยณรงค์ชัย  มำคง  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 

   อ านาจหน้าที่  
             ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม    
                          ก ำหนดกำร 
                      ๒. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
                          กิจกรรมประเมิน 
                      ๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ 

     ปฏิบัติอยู่ 
                     ๔.  รว่มด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน  

๒.๑.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์  
๑.กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
๑. นำยมธุกร  พุ่มบ้ำนเช่ำ  นักศึกษำ 
๒. นำงสำวรัตนำกร  คงรักษำ  นักศึกษำ 
๓. นำงสำวภักดิพร  วัยวัฒน์  นักศึกษำ 
๔. นำงสำวอรอุมำ  สมทรง  นักศึกษำ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
๑. นำงสำวธีรนุช  ชิตเดชะ  นักศึกษำ 
๒. นำยชัยวัฒน์  โพธิ์บูลย ์  นักศึกษำ 
๓. นำงสำวจำรุวรรณ  ลือสวัสดิ ์  นักศึกษำ 
๔. นำยอดิสร  กะรัมเดชุ  นักศึกษำ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
๑. นำงสำวธิดำรัตน์  พรหมแก้ว  นักศึกษำ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
๑. นำงสำววิภำดำ  เพชรสีทอง  นักศึกษำ 
๒. นำงสำวชโรชำ  วันธงไชย  นักศึกษำ 
๓. นำงสำวน้ ำทิพย์  สีนวลอ่อน  นักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 

/หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต... 



-๖- 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
๑. นำงสำวปลื้มใจ  เกิดบัวทอง  นักศึกษำ 
๒. นำยศุภชัย  ทรงแก้ว  นักศึกษำ 
๓. นำงสำวพฤกษำ  หงษ์ชำกรณ์  นักศึกษำ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
๑. นำงสำวพัชรำ  ชูชัย  นักศึกษำ 
๒. นำยพรเทพ  ชำญพล  นักศึกษำ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
๑. นำงสำวโซเพีย  ฮะมะ  นักศึกษำ 
๒. นำงสำวรัตนำวลี  บุญส่ง  นักศึกษำ 
๓. นำงสำวนภเกตน์  ค ำแก้ว  นักศึกษำ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. นำยชกำณต์  วังบุญคง  นักศึกษำ 
๒. นำยริศธกร  ทองอ่อน  นักศึกษำ 

          ๒) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
๑. นำยปฎิพงศ ์ เอียงเอ้ือ   
๒. นำงสำววันวิสำ  ไทยเจริญ   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
๑. นำงสำวโสรวรรณ  บุญมำล ี   
๒. นำยพงษ์พันธุ์  ไทยกรรณ์   
๓. นำงสำวชนิตำ  นวลเต็ม   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงิน 
๑. นำงสำวขนิษฐำ  ทองเดช   
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
๑. นำงสำววิภำดำ  เพชรสีทอง   
๒. นำงสำวชโรชำ  วันธงไชย   
๓. นำงสำวน้ ำทิพย์  สีนวลอ่อน   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ 
๑. นำยสิปปกร  ก ำลังเก้ือ   
๒. นำงสำวพฤกษำ  สุขแก้ว   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
๑. นำงสำวกมลชนก  สุวรรณสังข ์   
๒. นำงสำวสุทธิดำ  สวัสดิอำรี   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. นำงสำวอินทิรำ  สุลักษณ์   
๒. นำยธวัชชัย  ค ำหน้อย   

  
 

                                             /๓) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต.... 

 
 



-๗- 
            
      ๓) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
๑. คุณสิริรัตน์  ไชยคง   
๒. คุณธนวัฒน์  จิตเขมัน   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
๑. คุณสินีนำถ  แข่งขัน บริษัท Top glove medical จ ำกัด  
๒. คุณนัยนันท์  สำมำรถ บริษัท ดูโฮมจ ำกัดมหำชน สำขำหำดใหญ่  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
๑. นำยสมชำย  อินทรมงคล     นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
๑. นำงสมใจ  สีนวลอ่อน ร้ำนกว๋ยเตี๋ยวเรือเพชรพลอย             
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
๑. คุณวีระศักดิ์  แสงเงิน 7 Eleven สำขำ มทร.ศรีวิชัย  
๒. คุณอมรรัตน์  ไทยรำช 7 Eleven สำขำ โรงเรียนพณิชยกำรทุ่งสง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
๑. นำงเยำวเรศ  เหล่ำชินภัทร ส ำนักงำนอุตสำหกรรม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
๑. อำจำรย์นัยนำ  ทอมด ำรงศักดิ์ วิทยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช  
๒. นำยอภิชยำ  สวัสดิอำรี บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โปรกเกอร์  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. นำย ทรงยศ  ศรีวับ บริษัท พีเอ็น เฮิร์บ จ ากัด  

๔) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
๑. คุณปรีชำนนท์  สรรพจิตต์  วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ผลต้นน้ ำตำปี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
๑. คุณนุชนภำ  หยดหมึก  ประธำนชุมชนบ้ำนห้วยทรำยขำว 

อ.ฉวำง จ.นครศรีธรรมรำช 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
๑. คุณจรินทร์  ไหมละเอียด      วิสำหกิจชุมชนใบมันฟำร์ม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
๑. คุณอรฤทัย  เลิศไกร  ประธำนวิสำหกิจชุมชนออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต

บ้ำนกันละ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
๑. คุณเกรียงศักดิ์  ค ำแหง  วิสำหกิจชุมชนเกษตรปลอดสำรพิษนำไม้ไผ่ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
๑. คุณล ำเนำ  ติกจินำ          ชุมชนบ้ำนหนองตำม อ ำเภอทุ่งสง 

จ.นครศรีธีรรมรำช 
๒. คุณเรขำ  ปรีชำวัย         ชุมชนช้ำงกลำง  อ ำเภอช้ำงกลำง 

จ.นครศรีธรรมรำช 
 

 

/หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต... 
 

 



-๘- 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
๑. นำงสำวผดุงพร  ฤทธิช่วยรอด หมอนวดแผนไทย  
๒. นำงณัฐยำ  พนังแก้ว หัวหน้ำกลุ่มวิสำหกิจไม้หลำฟำร์ม  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. นำงสำรภี  โชติพันธ ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนกรด  

  
          อ านาจหน้าที่  

๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำน 
                            จำกผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
                      ๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
                      ๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

  ๒.๒ ระดับคณะ 
          ๒.๒.๑ คณะกรรมการ 
 ๑) ตรวจประเมินวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ     ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น.สพ.สิรศิักดิ์ ชีช้ำง  คณะสัตวแพทยศำสตร์  

มทร.ศรีวิชัย    
กรรมกำร 

๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย      วิทยำลัยรัตภูม ิ
มทร.ศรีวิชัย               

กรรมกำร 

๔. อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล  วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมและกำร
จัดกำร มทร.ศรีวิชัย 
 

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 

ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
    รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ 
    กำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๔. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
 
                                            /๒.๒.๒ ผู้บริหำร ... 
 
 
 



-๙- 
 

๒.๒.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  
๑. อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรนกโภคสวัสดิ ์  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
๓. อำจำรย์สุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
๔. อำจำรย์ชัญญำนุช  โมรำศิลป์  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
๕. อำจำรย์เบนจำมิน  ชนะคช  หัวหน้ำสำขำกำรจัดกำรนวัตกรรม 

และสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
๖. อำจำรย์ภูษณะ  พลสงครำม  หัวหน้ำสำขำกำรบัญชีและกำรเงิน 
๗. นำงสำวสุภำพร  ขุนทอง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

 

อ านาจหน้าที่  

                     ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม 
                          ก ำหนดกำร 
                     ๒.  ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
                          ในกิจกรรมประเมิน 
                     ๓.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ 
     ปฏิบัติอยู่ 

    ๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

        ๒.๒.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์  
   ๑) กลุ่มอาจารย์ 

๑. อำจำรย์สิทธิชัยนวล  เศรษฐ  สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด 
๒. อำจำรย์บุปผชำติ  แต่งเกลี้ยง  สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
๓. อำจำรย์ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
๔. อำจำรย์กฤติกำ  กลับรินทร์  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
๕. ผู้ช่วยศำสตร์จำรย์เย็นจิต  นำคพุ่ม  สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงกำรค้ำ 
๖. อำจำรย์ปิยะพงษ์  เสนำนุช  สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๗. อำจำรย์พจนำ  หอมหวล  สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 
๘. อำจำรย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม  สำขำวิชำกำรบัญชี 
๙. อำจำรย์สุวัฒนำ  รกัก ำเนิด  สำขำวิชำกรเงิน 

 

   ๒) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
 

๑. นำงเครือวัลย์  หม่อมปลัด  หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
๒. นำงสำวอมรรัตน์  ธนำวุฒิ  หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
๓. นำงสำวปิยภรณ์  คงศรีทอง  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
๔. นำงสำวนุชเนตร  นำคะพันธ์  ส ำนักงำนคณบดี 
๕. นำงสำวสุนิษำ  จันทร์ประสิทธ์  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 
๖. นำงอำรยำ  แก้วคง  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 
๗. นำงสำววิภำวี  พันธ์ทอง  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 
๘. นำยณรงค์ชัย  มำคง  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตร 

 
 /๓) กลุ่มนักศึกษำปัจจุบัน... 
 



-๑๐- 
 

 

   ๓) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
๑. นำยมธุกร  พุ่มบ้ำนเช่ำ  นักศึกษำหลักสูตรกำรบัญชี 
๒. นำงสำวรัตนำกร  คงรักษ์  นักศึกษำหลักสูตรกำรบัญชี 
๓. นำงสำวภักดิพร  วัยวัฒน์  นักศึกษำหลักสูตรกำรบัญชี 
๔. นำงสำวอรอุมำ  สมทรง  นักศึกษำหลักสูตรกำรบัญชี                     
๕. นำงสำวธีรนุช  ชิตเดชะ  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
๖. นำยชัยวัฒน์  โพธิ์บูลย ์  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
๗. นำงสำวจำรุวรรณ  ลือสวัสดิ ์  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
๘. นำยอดิสร  กะรัมเดชะ  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์    
๙. นำงสำวอำรยำ  คลังทรัพย์  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรม

ทำงกำรค้ำ 
๑๐. นำงสำวศศิรินทร์  ศิลำสิทธิ์  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรม

ทำงกำรค้ำ 
๑๑. นำงสำวปลื้มใจ  เกิดบัวทอง  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำร 
๑๒. นำยศุภชัย  ทรงแก้ว  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำร 
๑๓. นำงสำวพฤกษำ  หงษ์ชำกรณ์  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำร 
๑๔. นำงสำวพัชรำ  ชูชัย  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด 
๑๕ นำยพรเทพ  ชำญพล  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด   
๑๖. นำงสำวโซเพีย  ฮะมะ  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรจัดกำร

ธุรกิจดิจิทัล 

๑๗. นำงสำวรัตนำวลี  บุญส่ง  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรจัดกำร
ธุรกิจดิจิทัล 

๑๘. นำงสำวนภเกตน์  ค ำแก้ว  นักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรจัดกำร
ธุรกิจดิจิทัล 

๑๙. นำงสำวธิดำรัตน์  พรหมแก้ว  นักศึกษำสำขำวิชำกำรเงิน 
๒๑. นายชกาณต์  วังบุญคง  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
๒๒. นายริศธกร  ทองอ่อน  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
๔) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 

๑. นำยธีรพล  ขุนฤทธิ์  
๒. นำยสันติวงค์  เปำะทองค ำ  
๓. นำงสำวปวีณำ  จิ้วถ้อง  

        
 
 
 
 

/5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต... 
 

 
 



-๑๑- 
   

๕) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
๑. คุณภัทรวดี  คุปต์กำญจนำกุล  ผู้จัดกำร บริษัท แซนเดอร์ อินเตอร์

เนชั่นแนล ออดิทติ้ง จ ำกัด 
๒ คุณทรงยศ  ศรีวับ  บริษัท พีเอ็น เฮิร์บ จ ำกัด 

       
 ๖) กลุ่มผู้แทนชุมชน 

๑. นำงสมใจ  รัตนบุรี  วิสำหกิจชุมชนเกษตรไทรห้อง 
ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 อ านาจหน้าที่  
  ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด    
      โครงกำร/กิจกรรม 
  ๒. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  ๓. รว่มแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน ๒๕๖๕ 
 
   สั่ง   ณ   วันที่          เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                                          
 
     

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 


