
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        / ๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
วิทยำลัยรัตภูมิ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม – 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 านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข         

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

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  ตรวจประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 1. รองศำสตรำจำรย์ณัฎฐำ  จินดำเพ็ชร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรุฬห์ มะยะเฉียว มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ                    วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย   กรรมกำรและเลขำฯ 

 2) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตรวจประเมินวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 1. รองศำสตรำจำรย์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ณัฐพล  หนูฤทธิ์                     คณะวิศวกรรมศำสตร์มทร.ศรีวิชัย กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำฯ 

 3) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  ตรวจประเมินวันที่ 12 กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 1. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ภริศฑ์ซำก์  ชดช้อย วิทยำลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย             กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนตฺพิชชำ  ตุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำฯ 
  
          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. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางด า ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อาริษา  โสภาจารย ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4  อาจารย์สุพัตรำ  เพ็งเกลี้ยง  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  
 5. นำยศุภกร  แก้วละเอียด  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
    ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุหด์ี  นิเซ็ง             หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรม 
    ๗. อาจารย์พัชรินทร์  บุญนุ่น           หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
    ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำรีย์  เต๊ะหละ หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
    ๙. อาจารย์ศุภชัย  มะเดื่อ  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    ๑๐.อาจารย์อ ามรรัตน์  คงกะโชติ               หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี     
 

/11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์...   
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              ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี               อาจารย์ 
              ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวดี  มากอ้น                  อาจารย์ 
     ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวดล  นวลนภดล              อาจารย์ 
     ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันประชา  นวนสร้อย              อาจารย์ 
              ๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร              อาจารย์ 
              ๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว                  อาจารย์ 
     ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์         อาจารย์ 
              ๑๘. ผู้ชว่ยสาสตราจารย์วันดี  นวนสร้อย               อาจารย์ 
              ๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเชฐ  สุวรรณโณ               อาจารย์ 
              ๒๐. อาจารย์ปรีชา  ชัยกูล                     อาจารย์ 
              ๒๑. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร                  อาจารย์ 
              ๒๒. อาจารย์ทักษ์สุริยา  หมาดสะ                 อาจารย์ 
              ๒๓. อาจารย์อัมรินทร์  สันตินิยมภักด ี          อาจารย์ 
              ๒๔. อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช                อาจารย์       
              ๒๕. อาจารย์ศุภสุตา  ตันชะโร                 อาจารย์              
              ๒๖. อาจารย์เพ็ญนภา  เชาวนา                  อาจารย์ 
              ๒๗. อาจารย์ทศพิธ  วิสมิตนันท์               อาจารย์ 
              ๒๘. อาจารย์สมชาย  ตุละ                      อาจารย์ 
              ๒๙. อาจารย์ณัฐชา  สาระมาศ                อาจารย์ 
              ๓๐. นางสาวพณิตา  คชกูล                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๑. นางกฤษณาพร  นวลสระ                 นักวิชาการศึกษา 
              ๓๒. นางราตรี  สยุบางด า                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๓. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๔. นางสิรินารถ  ชูพันธ์                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๕. นางสาวปิยนชุ  ศรีรีภพ                   นักวิชาการศึกษา 
              ๓๖. นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๗. นายอาซัน  วงค์หมัดทอง             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
              ๓๘. นางสาวนภัตตนันท ์ สุวรรณรัตน์              นักประชาสัมพันธ์ 
              ๓๙. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๔๐. นางสาวจุฑารัตน์  อุปถัมภ์                   นักวิชาการพัสดุ 
 
 

/อ านาจหน้าที่ 
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               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. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  ตรวจประเมินวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวสุกันยำ  พลำยวัน  
             2. นำยจักรพันธ์  ทันหุ้ย 
                3. นำยวรวุติ ศรีอินทร์ 
              4. นำยศิริชัย แซ่เจำ 
                5. นำยบัณฑิต ฤทธิเดช 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยธีรยุทธ โทยำน              บริษัท จีเดด จ ำกัด 
             2. นำยจักรำวุฒิ พรหมจร          ช่ำงสรรพวุธ ทหำรบก 
             3. นำยกันตพงษ์  เพชรชนะเลิศ   บริษัท Halliburton จ ำกัด  
                4. นำยซอดี้ก้ีน  สุริยะ               บริษัท เมอร์กำโต้ เมดิคัล จ ำกัด 

                  5. นำยอัษฏำ  พรหมเพชร         วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยนพพร  เพ็ชรขุน            บริษัทจีเดด จ ำกัด  
             2. นำยวิรัตน์ ปลื้มจิตร             ช่ำงสรรพวุธ ทหำรบก 
             3. นำยอำวุธ เชื้อรกั                 บริษัท Halliburton จ ำกัด 
                 4. นำยชำตรี  บรุีรัตน์ ปลื้มจิตร   บริษัท เมอร์กำโต้ เมดิคัล จ ำกัด 
                 5. นำยอ ำนำจ  มณี                  วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร 
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. นำงเจะปูรอ บินหะมะ           กลุ่มเกษตรกรอำมำนบ้ำนทอน 
             2. นำงสำวยุพำวดี  มุกติ้ง           กลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์บ้ำนทุ่ง 
             3. นำงมำสลิดำ  มีรำนซำเฮด       นำนำลูกชิ้นลำโบรำณ 
                 4. นำงวรัณทร วรรณรักข์           ร้ำนหยกสวย 
                 5. นำยชยพัทธ์  หล่อสุพรรณพร    ฉิม เมล่อน 

         2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตรวจประเมินวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
        1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 

                1. นำยณัฐพล มูเก็ม  
            2. นำงสำวกนกวรรณ เลิศศิริวิบูลย์  

                          3. นำงสำวอรจิรำ อยู่ประเสริฐ  
                          4. นำยบำซิล หมัดเลียด  
                          5. นำงสำวศิริมณี พิมพ์แก้ว  

/2) กลุ่มผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ... 
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                      ๒) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า  
                          1. นำยบุณฤทธิ์ สุวรรณมณี           บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ำกัด  
                          2. นำยยูซุฟ บุญเหม                    ศูนย์ USO NET  
                          3. นำงสำวบงกช แดงด ำ               myHealthGroup  
                          4. นำยพิชิตชัย คงพันธระ             บริษัท Worldgenius  
                          5. ว่ำทีร่้อยตรีหญิงจงจิตร สะต ำ      เทศบำลต ำบลโคกโพธิ์  
                     ๓) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
                          1. นำยภวิศ เทียบพุทธ                 บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)  
                          2. นำยธีรพงษ์ แซ่ตั้ง                    myHealthGroup  
                          3. นำยพนม อิสรทะ                    บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)  
                      ๔) กลุ่มผู้แทนชุมชน  
                          1. สิบตรีสุจิน พุทธกูล                  รองนำยก อบต.ท่ำชะมวง  
                          2. นำยกิตติ แจ่มจันทร์ทำ             วิสำหกิจชุมชนบ้ำนปลำยละหำน  
                          3. นำงสุปำณี สุวรรณโณ               โรงเรียนวัดรัตนวรำรำม  

            3) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  ตรวจประเมินวันที่ 12 กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
                         ๑) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  
                           1. นำงสำวพรหมพร แก้วน้อย   
                           2. นำยมำลีกี บินสำฮะ            
                           3. นำงสำววรำภรณ์ มุณี         
                           4. นำงสำวฟำติน  สะมะแอ      
                           5. นำงสำววิภำวดี  นำคสวัสดิ ์  
                     ๒) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า  
                           1. นำยวสุธร เพ็ญมำศ  
                           2. นำงสำวอัสรีนำ หีมมะหมัด  
                           3. นำงสำวนิชำ เซ๊ะ  
                           4. นำงสำววัรดำ ยะโกะ  
                           5. นำงสำวจิรฎำ แดงพะเนิน  
                     ๓) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
                           1. นำงสลิลทิพย์ อนุญำโต       หัวหน้ำฝ่ำยสมุห์บัญชีบริษัทแอลพีเอฟ มีท  

โฟรเซน จ ำกัด  
                 2. นำงสำวสุกัญญำ ขุนเพ็ชร    หัวหน้ำฝ่ำยบัญชีและตรวจสอบ 

                     ๔) กลุ่มผู้แทนชุมชน  
                           1. นำยวิสุทธิ์ สุวรรณ     กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพำะเลี้ยงชันโรงบ้ำนคลองต่อ     
                           2. นำยชรินทร์  รักแคว้น         ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 7 ต ำบลท่ำชะมวง      
                           ๓. นางธัญพร เคี่ยมการ    กลุ่มน  าส้มควันไม้บ้านม่วงใหญ่ 

           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 23 สิงหาคม  2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กรุณำ  แดงสุวรรณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ         ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง คณะสถำปัตยกรรมฯ มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์ชญำดำ  เฉลียวพรหม         คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย       กรรมกำร                        

๔. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล       คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำฯ 

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. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางด า  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อาริษา  โสภาจารย ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4  อาจารย์สุพัตรำ  เพ็งเกลี้ยง   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  
 5. นำยศุภกร  แก้วละเอียด   หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
    ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุหด์ี  นิเซ็ง              หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรม 
    ๗. อาจารย์พัชรินทร์  บุญนุ่น            หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
    ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำรีย์  เต๊ะหละ  หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
    ๙. อาจารย์ศุภชัย  มะเดื่อ   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    ๑๐.อาจารย์อ ามรรัตน์  คงกะโชติ                หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี       

              ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี        อาจารย์ 
              ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวดี  มากอ้น             อาจารย์ 
 ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวดล  นวลนภดล          อาจารย์ 
 ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันประชา  นวนสร้อย      อาจารย์ 
              ๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร        อาจารย์ 
              ๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว              อาจารย์ 

๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์    อาจารย์ 
              ๑๘. ผู้ชว่ยสาสตราจารย์วันดี  นวนสร้อย             อาจารย์ 
              ๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเชฐ  สุวรรณโณ            อาจารย์ 
              ๒๐. อาจารย์ปรีชา  ชัยกูล                    อาจารย์ 

/21. อาจารย์สถาพร...  
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              ๒๑. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร                 อาจารย์ 
              ๒๒. อาจารย์ทักษ์สุริยา  หมาดสะ                อาจารย์ 
              ๒๓. อาจารย์อัมรินทร์  สันตินิยมภักด ี         อาจารย์ 
              ๒๔. อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช               อาจารย์       
              ๒๕. อาจารย์ศุภสุตา  ตันชะโร                อาจารย์              
              ๒๖. อาจารย์เพ็ญนภา  เชาวนา                 อาจารย์ 
              ๒๗. อาจารย์ทศพิธ  วิสมิตนันท์              อาจารย์ 
              ๒๘. อาจารย์สมชาย  ตุละ                     อาจารย์ 
              ๒๙. อาจารย์ณัฐชา  สาระมาศ               อาจารย์ 
              ๓๐. นางสาวพณิตา  คชกูล                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๑. นางกฤษณาพร  นวลสระ                นักวิชาการศึกษา 
              ๓๒. นางราตรี  สยุบางด า               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๓. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๔. นางสิรินารถ  ชูพันธ์                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๕. นางสาวปิยนชุ  ศรีรีภพ                  นักวิชาการศึกษา 
              ๓๖. นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๗. นายอาซัน  วงค์หมัดทอง           นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
              ๓๘. นางสาวนภัตตนันท์  สุวรรณรัตน์             นักประชาสัมพันธ์ 
              ๓๙. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๔๐. นางสาวจุฑารัตน์  อุปถัมภ์                  นักวิชาการพัสดุ 

  อ านาจหน้าที่  
                     1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่  และด ำเนินกิจกรรมครบตำม 
                          ก ำหนดกำร 
                     2.  ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
                          ในกิจกรรมประเมิน 
                     3.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 

      4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

        2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มอาจารย์ 
    1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร 
    2. อาจารย์ศุภชัย  มะเดื่อ              
    3. อำจำรย์อ ำมรรัตน์  คงกะโชติ 
       ๔. อำจำรย์ทักษ์สุริยำ  หมำดสะ 
       ๕. อาจารย์สมชาย ตุละ 
       ๖. อาจารย์ศุภสุตา ตันชะโร 

/2) กลุ่มเจ้ำหน้ำที่... 
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    2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำยศุภกร แก้วละเอียด 
    2. นางสาวพณิตา  คชกูล                   
    3. นายโฆษิต รัตนบุรินทร์ 
       4. นางสาวปิยนุช ศรีรีภพ 
       5. นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง 
       ๖. นางสาวนภัตตนันท์ สุวรรณรัตน์ 
       ๗. นายหรอเฉด เส่หล๊ะ 

              ๓) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
                 1. นางสาวธรีนาถ โทธรรม   

       2. นายสหภาพ ชุมเดชา   
       3. นายฟารุส ดาอี   
       4. นายธนกร มงคลสุขแท้  
       ๕. นายบาซิล หมัดเลียด  
       ๖. นำยศิริชัย แซ่เจำ   
       ๗. นำงสำวขวัญชนก เกศโร   
       8. นำงสำวณัฐธิดำ รัตนสุวรรณ  
    ๔) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 

                   1. นำยธีรยุทธ โทยำน              บริษัท จีเดด จ ำกัด 
                   2. นำยจักรำวฒุิ พรหมจร          ช่ำงสรรพวุธ ทหำรบก 

                  ๓. นำย บุณฤทธิ์ สุวรรณมณี        บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ำกัด 
                  ๔. นำยยูซุฟ บุญเหม                 ศูนย์ USO NET  
                  ๕. นำงสำวพรหมพร แก้วน้อย  
                  ๖. นำยมำลีกี บินสำฮะ            

     3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
    1. นำยนพพร  เพ็ชรขุน           บริษัทจีเดด จ ำกัด  
    2. นำยวิรัตน์ ปลื้มจิตร             ช่ำงสรรพวุธ ทหำรบก 
       ๓. นำยภวิศ เทียบพุทธ             บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)  

                 ๔. นำยธีรพงษ์ แซ่ตั้ง                myHealthGroup  
                 ๕. นำงสลิลทิพย์ อนุญำโต          บริษัทแอลพีเอฟ มีท โฟรเซน จ ำกัด  

      ๖. นำงสำวสุกัญญำ ขุนเพ็ชร        หัวหน้ำฝ่ำยบัญชีและตรวจสอบ 
      ๔) กลุ่มผู้แทนชุมชน  

       1. นำงเจะปูรอ บินหะมะ            กลุ่มเกษตรกรอำมำนบ้ำนทอน 
    2. นำงสำวยุพำวดี  มุกติ้ง           กลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์บ้ำนทุ่ง 

                 ๓. สิบตรีสุจิน พุทธกูล                รองนำยก อบต.ท่ำชะมวง  
                 ๔. นำยกิตติ แจ่มจันทร์ทำ            วิสำหกิจชุมชนบ้ำนปลำยละหำน  
                 ๕. นำยวสิุทธิ์ สุวรรณ          กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพำะเลี้ยงชันโรงบ้ำนคลองต่อ     
                 ๖. นำยชรินทร ์ รักแคว้น             ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 7 ต ำบลท่ำชะมวง     

/อ ำนำจหน้ำที่ 
 



-๙- 
 

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

 

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

 
                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 
 


