
  

 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่   746 / ๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0 

................................................. 
    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยมุ่งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเชี่ยวชำญ
ตำมหลักกำรส ำคัญของระบบ AUN-QA เพ่ือสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA และสำมำรถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลกำรประเมิน รวมถึงกำรเขียนรำยงำน
กำรประเมินให้แก่หลักสูตรผู้รับกำรประเมินได้และเพ่ือสร้ำงระบบที่มีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำต่อไป  
   ในกำรนี้ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงมีกำรจัดโครงกำรอบรมผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 4.0 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   รองอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.3   ผูช้่วยอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.4   คณบดี กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย กรรมกำร 
1.6   ผู้อ ำนวยส ำนักงำนอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.7   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต กรรมกำร 
๑.8   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 อ านาจหน้าที ่
1. อ ำนวยกำร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนแก่คณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพและ

วัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for 
Programme Assessment Version 4.0 

2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.  อำจำรย์ปิยำภรณ์   ธุระกิจจ ำนง  สำขำวิขำสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
2.  อำจำรย์นนทรส   ภัคมำน  สำขำวิชำกำรผังเมือง 
3.  อำจำรย์เอกพงษ์   คงฉำง  สำขำวิชำทัศนศิลป์ 
4.  อำจำรย์นภท์ชนก  ขวัญสง่ำ  สำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

/2.2 คณะครุศำสตร์... 



-๒- 
2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5.  อำจำรย์จรัญ   ธรรมใจ           สำขำวิชำอุตสำหกำร 
6.  อำจำรย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล   สำขำวิชำไฟฟ้ำ  
7.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิมล   บุญรอด   สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
8.  อำจำรย์ฮำลำวีย์   ฮะซำนี   สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
9.  อำจำรย์ณัฐวุฒิ   สภุำรัตน์   สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
10.  อำจำรย์นวพล   เทพนรินทร์   สำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและ 
    เครือข่ำย(ต่อเนื่อง) 

2.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ผกำมำส  ปุรินทรำภิบำล  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
12.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ศิรินำถ  ศรีอ่อนนวล         สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
   และบริกำร 

2.4 วิทยาลัยรัตภูมิ 
13.  อำจำรย์ศุภชัย  มะเดื่อ   สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
14.  อำจำรย์สุห์ดี  นิเซ็ง   สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
15.  อำจำรย์อ ำมรรัตน์  คงกะโชติ  สำขำวิชำกำรบัญชี 

2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
16.  อำจำรย์อภิรัญธ์   จันทร์ทอง  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
17.  อำจำรย์ทักษกร   พรบุญญำนนท์  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
18.  อำจำรย์อำรีรัตน์   ชูพันธ์  สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
19.  อำจำรย์เมธำพร   มีเดช  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
20.  อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์   ชดช้อย  สำขำวิชำกำรบัญชี 
21.  อำจำรย์น้ ำฝน   จันทร์นวล  สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

 
 

2.6 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
22.  อำจำรย์สิริปุณยำกร   ไกรเทพ  สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
23.  อำจำรย์ศิววงศ์   เพชรจุล  สำขำวิชำกำรบัญชี 
24.  อำจำรย์ชยนรรจ์    ขำวปลอด  สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
25.  อำจำรย์โอษฐ์สุมำ   ชุมพงศ์  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำติ 

2.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
26.  อำจำรย์สพ.ญ.กัตติเนตร   สกุลสวัสดิพันธ ์ สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ 

2.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์   อำจชมภู สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 
28.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคณำ   ใสเกื้อ สำขำวิชำชีววิทยำประยุกต์ 
29.  อำจำรย์บุญเรือน   สรรเพชร    สำขำวิชำเทคโนโลยีน้ ำมันปำล์มและโอลีโอเคมี 
30.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นิธิพร   วรรณโสภณ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
31.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ชฎำพร   เกลี้ยงจันทร์ สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 
32.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วิกรม  ฉันทรำงกูร  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
33.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วิทยำกร  ฤทธิมนตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
 

/2.9 คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร... 
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2.9 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

34.  อำจำรย์สุวัฒนำ   พวงสวุรรณ  สำขำวิชำกำรเงิน 
35.  อำจำรย์ชริสรำ   ปำนทอง  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
36.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นุชำกร   คงยะฤทธิ์  สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
37.  อำจำรย์นภำพร   เทพรักษำ  สำขำวิชำกำรจัดกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
38.  อำจำรย์พรรวจี   จันทรน์ิ่ม  สำขำวิชำกำรบัญชี 
39.  อำจำรย์สุพัตรำ   ค ำแหง  สำขำวิชำกำรตลำด 
40.  อำจำรย์ณัฏฐ์วรดี   คณิตินสุทธิทอง  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
41.  อำจำรย์สุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ  สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงกำรค้ำ 
42.  อำจำรย์พจนำ  หอมหวล  สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 

2.10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
43.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ดลฤดี   พิชัยรัตน์   สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร 
44.  รองศำสตรำจำรย์ธงชัย   นิติรัฐสุวรรณ  สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ ำ 
45.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์อุทร   เจริญเดช  สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
46.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ฌานิกา  แซ่แง่  ชูกลิ่น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
47.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ   นิลออ   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
48.  อำจำรย์ศิลปชัย   เสนำรัตน์  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
4๙.  อำจำรย์ขวัญตำ   ตันติก ำธน  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและ  
   สิ่งแวดล้อม (ป.โท) 

2.11 คณะเกษตรศาสตร์ 
50.  อำจำรย์สุดนัย   เครือหลี  สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
51.  อำจำรย์ณปภัช   ช่วยชหูนู  สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
52.  อำจำรย์สิริพงษ์   วงศ์พรประทีป  สำขำวิชำประมง 
53.  รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  ณ นคร  สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
54.  อำจำรย์เศรษฐวัฒน์   ถนิมกำญจน์  สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
55.  อำจำรย์จรีวรรณ   จันทร์คง  สำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรและกำรจัดกำร 
   ธุรกิจเกษตร 
56.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์พรศิลป์   สีเผือก  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (ป.โท) 
57.  อำจำรย์นิอร   จิรพงศธรกุล  สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรจัดกำร 
   ทรัพยำกรประมง (ป.โท) 

2.12 คณะบริหารธุรกิจ 
58.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นวรตัน์  ผิวนวล  สำขำวิชำกำรบัญชี 
5๙.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์มนต์ทนำ  คงแก้ว  สำขำวิชำกำรเงิน 
60.  อำจำรย์ปิยวรรณ    มำนะ  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
61.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ธันยำภรณ์   ด ำจุติ  สำขำวิชำกำรตลำด 
62.  นำยอำนนท์   บัวศรี  สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
63.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่  สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจขนำดกลำง 

   และขนำดย่อม (ป.โท) 
 
 

/2.13  คณะวิศวกรรมศำสตร์... 
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2.13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

64.  อำจำรย์ปวิตร   ฏิระวณิชย์กุล  สำขำวิชำวิศวกรรมส ำรวจ 
65.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สมคิด   สุทธิศักดิ์  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
66.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์จินดำ   สำมัคคี  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
67.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ   ละอองโชค สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
68.  อำจำรย์จุฬำลักษณ์   โรจนำนุกูล  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
69.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิริรตัน์   พ่ึงชมภู  สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
70.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 
71.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์โสภดิำ   จรเด่น  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
72.  อำจำรย์ธีระวัฒน์   เพชรดี  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
73.  อำจำรย์ณัฐพล   หนูฤทธิ์  สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
74.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์อรุณ   ลูกจันทร์  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
75.  อำจำรย์อภิชิต   ศรีไชยรัตนำ  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
76.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์บรรเจิด  โปฏกรัตน์ สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล 
77.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ภำณุ  พร้อมพุทธำงกูร สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (ป.โท) 

2.14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
78.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์คณิศร   บุญรัตน์  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
79.  อำจำรย์ศยมน   พุทธมงคล  สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
80.  อำจำรย์ศิรินันทร์  นำพอ  สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
81.  อำจำรย์วัชระ   ศรีสะกูล  สำขำวิชำวิศวกรรมก่อสร้ำง 

2.15 คณะศิลปศาสตร์ 
82.  อำจำรย์ฉัตรดำว  ไชยหล่อ  สำขำวิชำธุรกิจคหกรรมศำสตร์ 
83.  อำจำรย์รุ่งทิพย์   รัตนพล  สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
84.  รองศำสตรำจำรย์พัชรินทร์  ฆังฆะ  สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสือสำร 
85.  อำจำรย์นุชเนตร   กำฬสมุทร์  สำขำวิชำกำรโรงแรม 
86.  อำจำรย์ศินีนำฎ   พูลเกื้อ  สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
 

 

อ านาจหน้าที่ 
1. ผู้เข้ำร่วมอบรมทุกคนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 

1.1  เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเกณฑ์ AUN-QA และ OBE  
1.2  เป็นผู้ที่สำมำรถร่วมกิจกรรมครบถ้วนตำมวัน เวลำที่ก ำหนดในก ำหนดกำร 
1.3  เป็นผู้ที่สำมำรถท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้ตำมก ำหนดเวลำก่อน ระหว่ำงและหลังเข้ำรับกำร

อบรม 
1.4  เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมีควำมสำมำรถใน

กำรสื่อสำรเชิงบวก 
2.  ประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
3.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปเผยแพร่ให้บุคลำกรในสังกัดรับทรำบและร่วมกันพัฒนำองค์กร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

/3. คณะกรรมกำร... 



-๕- 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     3.1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด  ประธำนกรรมกำร 
     3.2  นำยชำติชำย   ช่ำงแก้  กรรมกำร 
     3.3  นำงสำวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย ์  กรรมกำร   
     3.4  นำงสำวจุฑำทิพย์  แซ่ลิ่ม  กรรมกำร 
     3.5  นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว   กรรมกำร 
     3.6  นำงสำววีรวรรณ   อ ำภำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 อ านาจหน้าที่  
1. เป็นคณะท ำงำนและประสำนงำนให้ฝ่ำยต่ำงๆ  ด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิด

ประสิทธิภำพสูงสุด 
2. ประสำนงำนและให้ค ำปรึกษำภำพรวมในกำรจัดโครงกำรฯ 
3. ดูแล ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและจัดท ำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบของ

ทำงรำชกำร   
4. ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรฯ พิธีกำรและบันทึกภำพกำรจัดอบรมทุกข้ันตอนตำมก ำหนดกำร 
5. ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรประเมินกำรจัดโครงกำรฯ ในครั้งนี ้

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
 
   สั่ง   ณ   วันที่     7     เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564 
 
 

     
        (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธญัรส) 

          อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 

 

 

        


