
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง   รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 รุ่นที่ 1   

-------------------------------------- 
 ตามที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUA-QA Version 4.0 รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2564 (หลักสูตร 3 วัน) นั้น ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศฉบับนี้ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
AUN-QA Version 4.0 ดังนี้ 
 1. ผ่านการอบรมในหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis at Programme 
Level ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings และจัดส่งการบ้าน 
Appendix B 
 2. ผ่านการอบรมในหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) ระหว่างวันที่ 18-19 
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
 3. ผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUA-QA for Programme Assessment Version 4.0 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings และจัดส่งการบ้าน Appendix D 
 4. ผ่านการฝึกประสบการณ์ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
AUN-QA Version 4.0 ในปีการศึกษา 2563 อย่างน้อย 1 หลักสูตรโดยมิใช่ในหลักสูตรที่ผู้ฝึกประสบการณ์สังกัด 
 5. ผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตร KM ผู้ประเมิน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ผ่านการทดสอบก่อนและหลังการอบรม และจัดส่งแบบสรุปองค์
ความรู้  
 จากหลักสูตรดังกล่าว จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรแกนน าของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) และผ่านการพิจารณาผลงานก่อนขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 
988/2554 และคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 1156/2564  
 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 7๗ คน และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA Version 4.0 รุ่นที่ 1 รายชื่อปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

 

 (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 รุ่นที่ 1 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/สาขาวิชา E-mail 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1 อาจารย์ฮาลาวีย์   ฮะซานี    สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน alavee.h@rmutsv.ac.th 
2 อาจารย์ณัฐวุฒิ   สุภารัตน์    สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม nuttawut.s@rmutsv.ac.th 
3 อาจารย์นวพล   เทพนรินทร์ สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) nawaphol.t@rmutsv.ac.th 
4 อาจารย์จรัญ   ธรรมใจ            สาขาวิชาอุตสาหการ jaran.t@rmutsv.ac.th 
5 อาจารย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล   สาขาวิชาไฟฟ้า nutjired.k@rmutsv.ac.th 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร  การนา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ songnakorn.k@rmutsv.ac.th 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   บุญรอด   สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ wimon.b@rmutsv.ac.th 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
8 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า supaporn.c@rmutsv.ac.th 
9 อาจารย์พรรวจี   จันทร์นิ่ม  สาขาวิชาการบัญชี punwajee.j@rmutsv.ac.th 

10 อาจารย์สุพัตรา   ค าแหง   สาขาวิชาการตลาด supatra.k@rmutsv.ac.th 
11 อาจารย์สุวัฒนา   พวงสุวรรณ  สาขาวิชาการเงิน suwattana.p@rmutsv.ac.th 
12 อาจารย์ชริสรา   ปานทอง   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ charisara.p@rmutsv.ac.th 
13 อาจารย์พจนา  หอมหวล   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล podjana.h@rmutsv.ac.th 

วิทยาลัยรัตภูมิ  
14 อาจารย์อ ามรรัตน์  คงกะโชติ  สาขาวิชาการบัญชี ammonrat.r@rmutsv.ac.th 
15 อาจารย์ศุภชัย  มะเดื่อ   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ suppachai.m@rmutsv.ac.th 
16 อาจารย์สุห์ดี  นิเซ็ง   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร suhdee.n@rmutsv.ac.th 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
17 อาจารย์จตุพร  ฮกทา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ jatuporn.h@rmutsv.ac.th 
18 อาจารย์ชยนรรจ์    ขาวปลอด  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ chayanun.k@rmutsv.ac.th 
19 อาจารย์สิริปุณยากร   ไกรเทพ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว Siripoonyakorm@gmail.com 

mailto:wimon.b@rmutsv.ac.th
mailto:jatuporn.h@rmutsv.ac.th
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ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/สาขาวิชา E-mail 
20 อาจารย์ศิววงศ์   เพชรจุล   สาขาวิชาการบัญชี Siwawong.p@rmutsv.ac.th 
21 อาจารย์โอษฐ์สุมา   ชุมพงศ์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ oothsuma.c@rmutsv.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
22 รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ jaruya.k@gmail.com 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพร   วรรณโสภณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ nitiporn.r@rmutsv.ac.th 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร   เกลี้ยงจันทร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย chadaporn.s@rmutsv.ac.th 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม  ฉันทรางกูร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร vikrom.c@rmutsv.ac.th 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยากร  ฤทธิมนตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ vittakorn.r@rmutsv.ac.th 
27 อาจารย์บุญเรือน   สรรเพชร     สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลีโอเคมี boonruen.s@rmutsv.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ saner.s@rmutsv.ac.th 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ   ละอองโชค สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ sayan.l@rmutsv.ac.th 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต watthanaphon.c@rmutsv.ac.th 
31 อาจารย์ณัฐพล   หนูฤทธิ์   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ nattapon.n@rmutsv.ac.th 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์   พ่ึงชมภู สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ sirirat.p@rmutsv.ac.th 
33 อาจารย์จุฬาลักษณ์   โรจนานุกูล  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ julaluk.r@rmutsv.ac.th 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา   จรเด่น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม Sopida.c@rmutsv.ac.th 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   สุทธิศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า somkid.l@rmtusv.ac.th 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   ลูกจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา arun.l@rmutsv.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง       
37 อาจารย์ปรีดา  เกิดสุข สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า preeda.k@rmutsv.ac.th 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร   เจริญเดช  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า uton.c@rmutsv.ac.th 
39 อาจารย์ศิลปชัย   เสนารัตน์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล sinlapachai.s@rmutsv.ac.th 
40 รองศาสตราจารย์ธงชัย   นิติรัฐสุวรรณ  สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ า thongchai.n@rmutsv.ac.th 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌานิกา  แซ่แง่  ชูกลิ่น  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี) chanika.s@rmutsv.ac.th 
42 อาจารย์ขวัญตา   ตันติก าธน   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ป.โท) khwanta.t@rmutsv.ac.th 

mailto:jaruya.k@gmail.com
mailto:saner.s@rmutsv.ac.th
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ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/สาขาวิชา E-mail 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศร   บุญรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า kanitsorn.b@rmutsv.ac.th 
44 อาจารย์ศยมน   พุทธมงคล   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร sayamon.b@rmutsv.ac.th 
45 อาจารย์ศิรินันทร์  นาพอ   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ sirinun.n@rmutsv.ac.th 
46 อาจารย์วัชระ   ศรีสะกูล   สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง watchara.s@rmutsv.ac.th 

คณะเกษตรศาสตร์  
47 รองศาสตราจารย์วัฒนา  ณ นคร  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ wattana.n@rmutsv.ac.th 
48 อาจารย์สุดนัย   เครือหลี   สาขาวิชาพืชศาสตร์ sudanai.k@rmutsv.ac.th  
49 อาจารย์ณปภัช   ช่วยชูหน ู  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ napapach.c@rmutsv.ac.th  
50 อาจารย์สิริพงษ์   วงศ์พรประทีป  สาขาวิชาประมง siripong.w@rmutsv.ac.th 
51 อาจารย์เศรษฐวัฒน์   ถนิมกาญจน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร satthawat.t@rmutsv.ac.th 
52 อาจารย์จรีวรรณ   จันทร์คง   สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร jareewan.rmutsv@gmail.com  
53 อาจารย์นิอร   จิรพงศธรกุล   สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากร

ประมง (ป.โท) 
nion.c@rmutsv.ac.th  

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิลป์   สีเผือก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ป.โท) pornsil.s@rmutsv.ac.th 
คณะศิลปศาสตร์  
55 อาจารย์กานต์พิชชา  ดุลยะลา สาขาวิชาการโรงแรม kanphitcha.d@rmutsv.ac.th 
56 อาจารย์นุชเนตร   กาฬสมุทร์  สาขาวิชาการโรงแรม nootchanate.k@rmutsv.ac.th 
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิวรรณ  พวงสอน สาขาวิชาการโรงแรม rawiwan.p@rmutsv.ac.th 
58 รองศาสตราจารย์พัชรินทร์  ฆังฆะ   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร patcharin.k@rmutsv.ac.th 
59 อาจารย์ศินีนาฎ   พูลเกื้อ   สาขาวิชาการท่องเที่ยว sineenart.p@rmutsv.ac.th 
60 อาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ  สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ chatdaw.c@rmutsv.ac.th 
61 อาจารย์รุ่งทิพย์   รัตนพล   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ rungtip.r@rmutsv.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
62 อาจารย์อภิรัญธ์   จันทร์ทอง   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า apirun.c@rmutsv.ac.th 
63 อาจารย์ทักษกร   พรบุญญานนท์   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา thaksakorn.p@rmutsv.ac.th 

mailto:kanphitcha.d@rmutsv.ac.th
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ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/สาขาวิชา E-mail 
64 อาจารย์อารีรัตน์   ชูพันธ์   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ areerat.c@rmutsv.ac.th 
65 อาจารย์เมธาพร   มีเดช   สาขาวิชาการจัดการ metaporn.m@rmutsv.ac.th 
66 อาจารย์ภริศฑ์ชาก์   ชดช้อย   สาขาวิชาการบัญชี pritcha.c@rmutsv.ac.th 
67 อาจารย์น้ าฝน   จันทร์นวล   สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว namfon.c@rmutsv.ac.th 

คณะบริหารธุรกิจ  
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์  กายพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี prassanee.k@rmutsv.ac.th 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  ผวินวล สาขาวิชาการบัญชี navarat.p@rmutsv.ac.th 
70 อาจารย์บุญรัตน์  บุญรัศมี สาขาวิชาการจัดการ boonrad.b@rmutsv.ac.th 
71 อาจารย์ปิยวรรณ    มานะ  สาขาวิชาการจัดการ piyawan.ba@rmutsv.ac.th 
72 นายอานนท์   บัวศรี   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Arnon.b@rmutsv.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส  ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร pakamart.p@rmutsv.ac.th 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ  ศรีอ่อนนวล         สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ sirinat.s@rmutsv.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  
75 อาจารย์สพ.ญ.กัตติเนตร   สกุลสวัสดิพันธ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ kattinet.s@rmutsv.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
76 อาจารย์ปิยาภรณ์   ธุรกิจจ านง สาขาวิขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ piyaporn.t@rmutsv.ac.th 
77 อาจารย์เอกพงษ์   คงฉาง   สาขาวิชาทัศนศิลป์ akkapong.k@rmutsv.ac.th 
คณะกรรมการฯ ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 988/2554 และคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 1156/2564 ขอรับรองว่ารายชื่อดังกล่าว เป็นไปตามคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์การพิจาณาผลงานทุกประการและขอให้ผลดังประกาศนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด)       (รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง)       (อาจารย์จตุพร  ฮกทา)       (อาจารย์กานต์พิชชา  ดุลยะลา)   
           ประธานกรรมการ                                   กรรมการ                                     กรรมการ                          กรรมการ 
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