
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับ
และประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับ
ดูแล 

  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) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  
     ตรวจประเมินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิกรม  ฉันทรำงกูร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ  

     มทร.ศรีวิชัย เลขำนุกำร  
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ตรวจประเมินวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชฎำพร  เกลี้ยงจันทร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ  คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำรและ 

    มทร.ศรีวิชัย    เลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์ อำจชมภู คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ฯ 
   มทร.ศรีวิชัย    
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
      ตรวจประเมินวันที่ 2 สิงหาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี           มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์      กรรมกำร 
   วิทยำเขตตรัง 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิทยำกร ฤทธิมนตรี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำรและ 

     มทร.ศรีวิชัย     เลขำนุกำร  
 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     ตรวจประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นิธิพร วรรณโสภณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย    
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 

   มทร.ศรีวิชัย    เลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์ อำจชมภู คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ฯ 
   มทร.ศรีวิชัย    
 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน  ามันปาล์มและโอลิโอเคมี  
     ตรวจประเมินวันที่ 4 สิงหาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิกรม ฉันทรำงกูร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย    
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 

    มทร.ศรีวิชัย    เลขำนุกำร 
/6) หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย... 
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 6) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
     ตรวจประเมินวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์บุญเรือน  สรรเพชร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย    
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิทยำกร  ฤทธิมนตรี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำรและ 

    มทร.ศรีวิชัย    เลขำนุกำร 
 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
     ตรวจประเมินวันที่ 6 สิงหาคม 2565 

 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์บุญเรือน  สรรเพชร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย    
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 

     มทร.ศรีวิชัย    เลขำนุกำร 
        
          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 ผู้บรหิาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  
      1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุธรรม  ชุมพร้อมญำติ   คณบดี 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกรัตน์  โภคสวัสดิ ์   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 

 3. อำจำรย์ศุภเวทย์  สงคง     รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
      และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 4. อำจำรย์ชริยำ  นนทกำญจน์    รองคณบดีฝ่ำยวิขำกำรและวิจัย 

 5. นำงวิลำวัณย์  ฤทธิมนตรี     หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นฤมล  รัตนไพจิตร   หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
 7. อำจำรย์จรินทร์  พูดงำม     หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์ 
 8. อำจำรย์กลิ่นสุคนท์  นิ่มกำญจนำ   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยี 
 9. อำจำรย์สินีนำฏ  อำรีกิจ     หัวหน้ำสำขำกำรแพทย์แผนไทย 

 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์พันธ์  รำชภักด ี  กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
 11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกรัตน์  โภคสวัสดิ ์  กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
 12. อำจำรย์บัณฑิตำ ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
 

/13. อำจำรย์เสริมศักดิ.์.. 
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 13. อำจำรย์เสริมศักดิ์  เกิดวัน    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
 14. อำจำรย์รุ่งโรจน์  จีนด้วง     กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 

 15. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัชฏำ  หนูสำย   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 16. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศิริลักษณ์  อินทสโร   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 17. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นิธิพร  วรรณโสภณ   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 18. อำจำรย์ชริยำ  นนทกำญจน์    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 19. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กลอยใจ  ครุฑจ้อน   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

20. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อังคณำ  ใสเกื้อ   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำชีววิทยำประยุกต์ 

21. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วีระเกียรติ  ทรัพย์มี   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำชีววิทยำประยุกต์ 

22. อำจำรย์จรินทร์  พูดงำม     กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำชีววิทยำประยุกต์ 

23. อำจำรย์เปรมจิต  รองสวัสดิ์    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำชีววิทยำประยุกต์ 
24. อำจำรย์วรวิทู  มีสุข     กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำชีววิทยำประยุกต์ 

 25. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิกรม  ฉันทรำงกูร   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

 26. อำจำรย์กมลเนตร  เอียดเกิด    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

 27. อำจำรย์คมสิทธิ์  สิทธิประกำร    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

 28. อำจำรย์ลดำวัลย์  จันทวงค์    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

 29. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์รัตนีกรณ์  นำคปลัด   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

 30. อำจำรย์บุญเรือน  สรรเพชร    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำเทคโนโลยีน้ ำมันปำล์มและ 
     โอลิโอเคมี 
31. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ  ผลใหม ่   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำเทคโนโลยีน้ ำมันปำล์มและ 
     โอลิโอเคมี 
 

/32. อำจำรย์วันทนำ... 
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32. อำจำรย์วันทนำ  สังข์ชุม     กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
     สำขำวิชำเทคโนโลยีน้ ำมันปำล์มและ 
     โอลิโอเคมี 
33. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อวยพร  วงศ์กูล   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

      สำขำวิชำเทคโนโลยีน้ ำมันปำล์มและ 
      โอลิโอเคมี 

34. อำจำรย์ฐิติกร  พรหมบรรจง    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยีน้ ำมันปำล์มและ 
      โอลิโอเคมี 

35. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิริรัตน์  เลำหประภำนนท์  กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 

36. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิญญู  วงศ์วิวัฒน ์   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 

37. อำจำรย์กัญทร  ยินเจริญ    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 

38. อำจำรย์ศรินทร์รัตน์  จิตจ ำ    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 

39. อำจำรย์ทิยำนันท์  สวนกูล    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 
 40. อำจำรย์เอกวิทย์  เพียรอนุรักษ์   กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 

 41. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์ อำจชมภู  กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 

42. อำจำรย์สุวัฒน์  รัตนพันธ์    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 

43. อำจำรย์จิณณ์ดี  ทัฟฟรีย์    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 

44. อำจำรย์อุไรวรรณ  สุกยัง    กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
      สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 

45. นำงสำวศรัญญำ  แก้วปนทอง    นักวิชำกำรศึกษำ          
46. นำงพัชรินทร์  เต็งมีศรี     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
47. นำงพรประภำ  ปำนสีนุ่น    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
48. นำงชมพูนุท  คงรอด     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
49. นำงสำวธนิดำ  ยิ่งค ำนึง     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 ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
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          2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
                    1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  
   ตรวจประเมินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565   

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยวชัรภรณ์  ชดูวง 
             2. นำยฉัตรชัย  เทพหนู 
          2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
  1. อำจำรย์บัณฑิตำ  ภู่ทรัพย์มี  โปณะทอง 
  2. อำจำรย์สุธำพร  เกตุพันธ์ 
  3. อำจำรย์เสริมศักดิ์ เกิดวัน 
            3) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยอนันต์  แก้วจันทร์            
           4) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยวิทยำ  วงศ์เมฆ 

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         ตรวจประเมินวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  
1. นายยศนันท์ จันทร์หนุน 

2. นางสาวพิมพกานต์ ทองยอดแก้ว 

3. นายสิทธิชัย สมุห์นวล 

4. นายพรพนิต อินทร์แก้ว 

2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
1. ผศ.กลอยใจ  ครุฑจ้อน 
2. อำจำรย์กลิ่นสุคนท์ นิ่มกำญจนำ 
3. อำจำรย์สฤษดิ์  ปำนจันทร์ 

   3) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
     1.  นำยยูโสบ ชุมชวด 

          4) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
            1. นายอาณัติ ยะนาย 

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  
        ตรวจประเมินวันที่ 2 สิงหาคม 2565 

1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  
1. นางสาวกฤติยา นิลพงศ์ 

2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิงหำ  จุงศิร ิ

3) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
    1. นางสาวภัทนวิภา ภู่ชิงชัย 

       4) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
        1.นางสาวปรียาวรรณ มีนุ่น 
 

/4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต... 
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 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
        ตรวจประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  
1. นายกิตติพิชญ์ กลีบแก้ว 
2. นางสาวนุชนาฎ บัวจันทร์ 
3. นางสาวทิวาพร สุวรรณอาภรณ ์
4. นางสาวนุชนาฎ คชนูด 

2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
1.  อำจำรย์กัลยกร เสริมสุข 
2.  อำจำรย์รำชำวดี  จันทร์ทอง 

3) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
     1.  นำงสำวนภัสสร ว่องวำนิช 

       4) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
         1. รอ้ยต ารวจโทหญิงนิรันรัตน์ สุริวงศ ์

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน  ามันปาล์มและโอลิโอเคมี  
        ตรวจประเมินวันที่ 4 สิงหาคม 2565 

1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  
1. นำงสำวฮำฟีนี ดือรำแม 

2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ ผลใหม่ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐิติกร  พรหมบรรจง 

3) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
1.   นายปริวัตร มหาสุข        

4) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
1.   นางเพ็ญศรี เพ็ญประไพ 

 6. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
        ตรวจประเมินวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  
1.  นางสาววณิดาภรณ์ ทองอร่าม 

2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
1. อำจำรย์วสันต์  หะยียะห์ยำ 

3) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า   
1.   นางสาวฐิติชญา โต๊ะสาร      

4) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
1.   แพทย์แผนไทยไมสุรีย์ ควนเคี่ยม 

 
 
 

/7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต... 
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 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

        ตรวจประเมินวันที่ 6 สิงหาคม 2565 
1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  

1. นำยปำรำเมศ  โกศล 
2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. อำจำรย์สุวัฒน์  รัตนพันธ์ 
2. อำจำรย์เดี่ยว สำยจันทร์ 
3. อำจำรย์อุไรวรรณ สุกยัง 

3) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า   
1.   นำงสำววิภำวดี สถินท์      

4) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
1.   นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์ 

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

    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร   ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นำยสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้ำง  คณะสัตวแพทยศำสตร์   กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย   วิทยำลัยรัตภูมิ  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 ผู้บริหำร... 
 

   



-๙- 
2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุธรรม  ชุมพร้อมญำติ  คณบดี 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกรัตน์  โภคสวัสดิ ์  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 

3. อำจำรย์ศุภเวทย์  สงคง    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและ 
     ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 4. อำจำรย์ชริยำ  นนทกำญจน์    รองคณบดีฝ่ำยวิขำกำรและวิจัย 
 5. นำงวิลำวัณย์  ฤทธิมนตรี    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นฤมล  รัตนไพจิตร  หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
 7. อำจำรย์จรินทร์  พูดงำม    หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์ 
 8. อำจำรย์กลิ่นสุคนท์  นิ่มกำญจนำ   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยี 
 9. อำจำรย์สินีนำฏ  อำรีกิจ    หัวหน้ำสำขำกำรแพทย์แผนไทย 
 10. อำจำรย์วิสำลักข์  คุณธนรุ่งโรจน์   อำจำรย์ 
 11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนำกรณ์  ด ำสุด  อำจำรย์ 
 12. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิทยำกร  ฤทธิมนตรี  อำจำรย์ 
 13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุภำมำส  อินทฤทธิ์  อำจำรย์ 
 14. อำจำรย์วันทนำ  สังข์ชุม    อำจำรย์ 
 15. อำจำรย์อุไรวรรณ  สุกยัง    อำจำรย์ 
 16. อำจำรย์วรวิทู  มีสุข    อำจำรย์ 
 17. อำจำรย์รำชำวดี  จันทรท์อง    อำจำรย์ 
 18. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วลัยรชัช์  นุ่นสงค ์  อำจำรย์ 
 19. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ ผลใหม ่  อำจำรย์ 
 20. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุพดี  ธรรมเพชร  อำจำรย์ 
 21. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กฤตพร  แซ่แง่ สำยจันทร์ อำจำรย์  

 22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งโรจน์  เอียดเกิด  อำจำรย์ 
 23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิงหำ  จุงศิร ิ   อำจำรย์ 
 24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ฐำพงษ์  ไชยศร  อำจำรย์ 
 25. อำจำรย์รำตรี  เขียวรอด    อำจำรย์ 
 26. อำจำรย์ภัชญำภำ  ทองใส    อำจำรย์ 
 27. นำงปรัชญำภรณ์  คงแก้ว    เจ้ำหน้ำที ่
 28. นำงสำวธิติมำ  รักถนอม    เจ้ำหน้ำที ่
 29 นำงสำวเพชรลดำ  เรืองเพชร    เจ้ำหน้ำที ่
 30. นำงสำวศรัญญำ  แก้วปนทอง   เจ้ำหน้ำที ่
 31. นำยอดิศักดิ์  ตุ้งซี่    เจ้ำหน้ำที ่
 32. นำงนงค์ฤดี  รัตนบุรี    เจ้ำหน้ำที ่
 33. นำงกัญญำภัทร   แก้วประภำค   เจ้ำหน้ำที ่
 34. นำงสำวปัทมำพร  ค ำแหง    เจ้ำหน้ำที ่
 35. นำงสำวจุติมำ  จำมิตร    เจ้ำหน้ำที ่
 
 
 

/อ ำนำจหน้ำที่ 
 

 
 



-๑๐- 
  

  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. อำจำรย์คมสัน  นันทสุนทร 
 2. อำจำรย์ประเสริฐ  นนทกำญจน์ 

   3. ผศ.สุพด ี ธรรมเพชร 
 4. ผศ.สิริรัตน์  เลำหประภำนนท์ 

  5. อำจำรย์ตรีวนันท์  เนื่องอุทัย 
       6. อำจำรย์แพรพรรณ  เอียดแก้ว 
   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำงสำวเพชรลดำ  เรืองเพชร 
    2. นำงพัชรินทร์  เต็งมีศรี 
    3. นำงนงค์ฤดี  รัตนบุรี 
       4. นำงสำวธนิดำ  ยิ่งค ำนึง 
       5. นำยอดิศักดิ ์ ตุ้งซี่ 
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1. นำยสิทธชิัย  สมุห์นวล 
    2. นำงสำวสุทธิกำนต์  เกรำะแก้ว 
    3. นำยณัฐฐฐ์นนท์  ศรีเปำรยะ 
       4. นำงสำวภัทรำนิษฐ์  เชำวพงษ์ 
       5. นำงสำวช่อทิพย์  กลิ่นพงศ์  
  4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1. นำยวรรธนะ  อมรลักษณ์ 
      2. นำยวิศรุต  มี 
    3. นำงสำวปำนชีวำ  ศรีกลับ 
    4. นำยอนุชำ  เพชรรอบ 
  5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. นำงธนัญญำ  สงคง  

                2. แพทย์แผนไทยไมสุรีย์  ควนเคี่ยม 
 
 
 
 

/อ ำนำจหน้ำที่ 
    



-๑๑- 
 อ านาจหน้าที่  

  1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด    
      โครงกำร/กิจกรรม 
  2. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  3. รว่มแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

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

 
                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 


