
  

 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่        /๒564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะเกษตรศำสตร์ 

ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
................................................. 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

ดังนั้น เ พ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะเกษตรศำสตร์ 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.2   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.3   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.4   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.6   ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือ ว่ำ 

กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล  
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข          
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2. คณะกรรมการด าเนินการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.1 คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ ประธำนกรรมกำร 
2.2 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย รองประธำนกรรมกำร 
2.3 รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน รองประธำนกรรมกำร 
2.4 รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
2.5 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
2.6 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน กรรมกำร 
2.7 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ กรรมกำร 
2.8 ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 
2.9 หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร กรรมกำร 
2.10 หัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ กรรมกำร 
2.11 รองหัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร กรรมกำร 
2.12 รองหัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ กรรมกำร 
2.13 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ กรรมกำร 
2.14 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ กรรมกำร 
2.15 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำประมง กรรมกำร 
2.16 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ กรรมกำร 
2.17 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร กรรมกำร 
2.18 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตร กรรมกำร 

และกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร  
2.19 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช กรรมกำร 
2.20 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ (ป.โท) กรรมกำร 
2.21 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กรรมกำร 

และกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง  
2.22 หัวหน้ำงำนวิสำหกิจ กรรมกำร 
2.23 หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 
2.24 หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน กรรมกำร 
2.25 หัวหน้ำงำนวชิำกำรและวิจัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
1. วำงแผน เตรียมกำรและก ำหนดกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะเกษตรศำสตร์  

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
2.  ประสำนงำนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน เพ่ือ

รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนและก ำหนดกำร 
3. ปฏิบัติหน้ำที่และด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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3. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.1 ระดับหลักสูตร 

3.1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 
1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

มทร.ศรีวิชัย 
ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ตุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. อำจำรย์นิอร จิรพงศธรกุล คณะเกษตรฯ-เพำะเลี้ยงฯ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
5. อำจำรย์สิริพงษ์  วงศ์พรประทีป คณะเกษตรฯ-ประมง ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 

 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

ตรวจประเมินวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

มทร.ศรีวิชัย 
ประธำนกรรมกำร 

2. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ตุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากร

ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตรวจประเมินวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
1. รองศำสตรำจำรย์กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยำศำสตร์  

ม.ทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
ประธำนกรรมกำร 

2. อำจำรย์จันทวรรณ น้อยศรี คณะวิทยำศำสตร์  
ม.ทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 

กรรมกำร 

3. อำจำรย์คณิดำ สินไหม คณะวิทยำศำสตร์  
ม.ทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก คณะเกษตรฯ-พืชศำสตร์ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
5. อำจำรย์ณปภัช  ช่วยชูหน ู คณะเกษตรฯ-สัตวศำสตร์ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 

 
 
 
 

/ระดับปริญญำตรี... 
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ระดับปริญญาตรี 
1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนิวัช แก้วจ ำนงค์ คณะเศรษฐศำสตร์และ

บริหำรธุรกิจ ม.ทักษิณ  
วิทยำเขตสงขลำ 

ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อริยำ คูหำ คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี 

กรรมกำร 

3. อำจำรย์จตุพร ฮกทำ วิทยำลัยกำรโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. อำจำรย์ณปภัช  ช่วยชูหน ู คณะเกษตรฯ-สัตวศำสตร์ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 

2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
ตรวจประเมินวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

1. รองศำสตรำจำรย์ทิพวรรณ  ลิมังกูร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

ประธำนกรรมกำร 

2. รองศำสตรำจำรย์ปิ่นมณี ขวัญเมือง คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
และเทคโนโลยี   
สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

กรรมกำร 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงกมล ปำนรศทิพ 
ธรรมำธิวัฒน์ 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี คณะเกษตรฯ-พืชศำสตร์ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
5. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์ ถนิมกำญจน์ คณะเกษตรฯ-เครื่องจักรกลฯ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 

 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

ตรวจประเมินวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  

มทร.ศรีวิชัย 
ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ตุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์  คณะสัตวแพทยศำสตร์  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
5. อาจารย์จรีวรรณ  จันทร์คง คณะเกษตรฯ-พัฒนำกำรฯ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 

/4) หลักสูตร... 
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4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตรวจประเมินวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษมสุข เสพศิริสุข สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพร  

ประธำนกรรมกำร 

2. อำจำรย์กุลภัสร์ ทองแก้ว  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตหำดใหญ่ 

กรรมกำร 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ ณ นคร คณะเกษตรฯ-ภูมิทัศน์ฯ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 

5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ตรวจประเมินวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พันธุ์ระวี กองบุญเทียม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบ
สิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้  

ประธำนกรรมกำร 

2. อำจำรย์ท ำเนียบ  อุฬำรกุล คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบ
สิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ 

กรรมกำร 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก คณะเกษตรฯ-พืชศำสตร์ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 
6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 ตรวจประเมินวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เทียนทิพย์  ไกรพรม  คณะวิทยำศำสตร์ฯ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี 

ประธำนกรรมกำร 

2. รองศำสตรำจำรย์วิชัย  หวังวโรดม  คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

กรรมกำร 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. อำจำรย์นิอร จิรพงศธรกุล คณะเกษตรฯ-เพำะเลี้ยงฯ ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 
 
 

       /หน้ำที่... 
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หน้ำที่ 
1.  คณะกรรมกำรฯ  ว ำงแผนกำรตรวจประ เมินคุณภำพกำรศึ กษำภำยในร่ วมกันและ 

เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 
 
3.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
ผู้บริหาร 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมศักดิ์  พุทธกำล  คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพจน์  มลิวัลย์  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. อำจำรย์ธันย์นรีย์  โมรำศิลป์   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จ ำเลือง  เหตุทอง  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสน่ห์  รักเก้ือ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  
6. อำจำรย์พิมล  เที่ยงธรรม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
7. อำจำรย์บุญธรรม  แสงแก้ว   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
8. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์  วำณิชย์ปกรณ์ หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
10. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์  ถนิมกำญจน์  หัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เผด็จ  สังขไพฑูรย์  รองหัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
12. อำจำรย์รัตนำ อุ่นจันทร์   รองหัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
13. นำยเสกศักดิ์ น้ ำรอบ    หัวหน้ำงำนวิสำหกิจ 
14. นำงสำวสุนีย์  ศรีชู    หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
15. นำงอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
16. นำงจันตินำ สุชำฎำ    หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 
อาจารย์บุคลากรในสังกัด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
1. อำจำรย์สุดนัย เครือหลี     
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สกุลรัตน์ หำญศึก    
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยสิทธิ์ ปรีชำ     
4. อำจำรย์นภัสวรรณ เลี่ยมนมิิตร     
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทิพำวรรณ ทองเจือ     
6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรศิลป์ สีเผือก  
7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์ วำณิชย์ปกรณ์ 
8. รองศำสตรำจำรย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปำรยะ 
9. อำจำรย์สุวรรณษำ ชูเชิด  

 /10. นำงศิริวรรณ... 
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10. นำงศิริวรรณ  ทองเลี่ยมนำค     
11. นำงสำววิลำวัณย์  สุวรรณมณี     
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วุฒิชัย  สีเผือก  
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์คณิต  ขอพลอยกลำง   
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ถนัด  รัตนำนุพงศ์   
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์องอำจ  อินทร์สังข์  
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เผด็จ  สังขไพฑูรย์  
6. อำจำรย์ณปภัช  ช่วยชูหน ู
7. อำจำรย์บุญธรรม แสงแก้ว 
8. อำจำรย์สุรินทร์ สิทธิชัย 
9. อำจำรย์นวลนพมล  ศรีอุทัย 
10. อำจำรย์ชนดล สุภำพงค์  
11. นำงอรนุช  จิตตำรมย์  
12. นำงสำววรรณดี อ่อนน้อม 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมนูญ  ง่ำนวิสุทธิพันธ์   
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นรสิงห์   เพ็ญประไพ   
3. อำจำรย์สัมพันธ์  พรหมหอม     
4. ผู้ชว่ยศำสตร์จำรย์สุไหลหมำน หมำดโหยด  
5. อำจำรย์อัมพร  รัตนมูสิก 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณิณี  จันทร์แก้ว 
7. อำจำรย์มณี  ศรีชะนันท์    
8. อำจำรย์สิริพงษ์  วงศ์พรประทีป   
9. อำจำรย์กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์ 
10. อำจำรย์นิอร  จิรพงศธรกุล 
11. นำงสำวอัญญำณี  บัวขำว  
  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
1. รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  ณ นคร     
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จรัญ   ไชยศร   
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จ ำเลือง  เหตุทอง     
4. อำจำรย์สุรศักดิ์  ชูทอง     
5. อำจำรย์ธันย์ญำกิตติ์  จันทร์เกิด    
6. อำจำรย์ธันย์นรีย์   โมรำศลิป์  
7. อำจำรย์สุวรรณษำ  ชูเชิด   
8. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์    

 
/หลักสูตรวิทยำศำสตร... 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสน่ห์  รักเก้ือ     
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชวกร มุกสำน  
3. อำจำรย์ปิติพัฒน์  บุตรโคตร   
4. อำจำรย์สมชำย  เรืองสว่ำง    
5. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์  ถนิมกำญจน์ 
6. อำจำรย์อำทิตย์  สวัสดิรักษำ  
7. อำจำรย์อุกฤษฎ์  ช ำมริ 
8. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
1. อำจำรย์จรีวรรณ  จันทร์คง     
2. อำจำรย์รัตนำ  อุ่นจันทร์    
3. อำจำรย์สำธิต   บัวขำว     
4. อำจำรย์จำรีพร  เพชรชิต     
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ช ำนำญ  ขวัญสกุล   
6. นำยไพศำล กะกุลพิมพ์ 
7. นำงสำวกัญญำ  บัวสุวรรณ์  
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. รองศำสตรำจำรย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปำรยะ   
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์  วำณิชย์ปกรณ์   
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรศิลป์  สีเผือก   
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สกุลรัตน์  หำญศึก   
5. นำงศิริวรรณ  ทองเลี่ยมนำค  
6. นำงสำววิลำวัลย์  สวุรรณชำตรี   
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นันทนำ  ช่วยชวูงศ์  
2. รองศำสตรำจำรย์เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์องอำจ  อินทร์สังข์ 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพจน์  มลิวัลย์ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง 
1. อำจำรย์กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณิณี  จันทร์แก้ว 
3. อำจำรย์มณี  ศรีชะนันท์    
4. อำจำรย์สิริพงษ์  วงศ์พรประทีป   
5. อำจำรย์นิอร  จิรพงศธรกุล 
6. นำงสำวอัญญำณี  บัวขำว  

/หน้ำที่... 
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  หน้ำที่  

1.  เข้ ำร่ วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสู ตร  ตำมวัน เวลำ 
และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร  ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและสัมภำษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในกิจกรรมประเมิน 

3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษภำยในระดับหลักสูตร ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

กำรประเมิน 

3.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์   
1) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี 
1. นำยศรุต รัตนะ      หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์  
2. นำยศรัญญู จริตงำม   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. นำงสำวศกมลวรรณ ศรีวัง   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
4. นำงสำวเพ็ญศรี พึ่งชำติ   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
5. นำงสำวคีตภัทร เพชรคง   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
6. นำยกันต์พจน์   นุ่นสง   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
7. นำงสำวอริสรำ  คงศิริ   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
8. นำยสิทธี   ศรีทิพย์   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
9. นำยวงศกร  บูรณะวงศ์  หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
10. นำงสำวสลิลทิพย์ สงทิพย์  หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
11. นำงสำวสุพิชฌำย์  ชนะกุล  หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
12. นำงสำวหทัยรัตน์  กลิ่นแก้ว  หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
13. นำยสิงหรำช  ภัยเนียม   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
14. นำยปฐมพงศ์ สมพร   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
15. นำยคณิศร  แวววงศ์   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
16. นำยบรรธกำร แวววันจิตร    หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
17. นำงสำวจิรำรัตน์  พุดสง      หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
18. นำยนิพิจพนธ์ ยังพูล   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
19. นำยชนำธิป ข ำแสง   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
20 .นำงสำวกัตติยำ ศรีสิริ  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
21. นำยณัฐพงศ์  โพธิ์สุวรรณ  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
22. นำยพีรภัทร สุขแป๊ะฮ้ำว  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
23. นำยค ำนึง ศรีพิณ   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
24. นำยพรพิชัย คชสำร   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
25. นำยชรินทร์ มุกสำน   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
26. นำยธนกฤต จันทร์เพชร  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
27. นำยแวซอบรี แวสะมะแอ  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 

/28. นำงสำวนภัสสร... 
 



-๑๐- 
28. นำงสำวนภัสสร สวสัดี  หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
29. นำงสำวลัดดำวัลย์ พรหมรักษ์ หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
30. นำงสำวศศิกำนต์ โล่แก้ว  หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
31. นำยชยธร  แก้วคง   หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
 

ระดับปริญญาโท 
1. นำยปฐมพร  วงศ์เสน   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
2. นำยโภคทรัพย์  ทองเฝือ  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
3. Miss Lenti Valentina    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
4. นำยฐิติพงษ์ นกแก้ว   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. นำงสำวอรอนงค์ บุญเสริม  หลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ 
6. นำงสำวฟำกีตะห์ บุปผำดง  หลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ 
7. Miss Agnesia Frisca Damayanti หลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ 
 

2) กลุ่มตัวแทนศิษย์เก่า 
ระดับปริญญาตรี 

1. นำยสิริชัย น้ ำขำว     หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
2. นำงสำวสิริมนต์  นำนุ้ย    หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. นำยนันทวัฒน์ ทองมีสุข   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
4. นำยศุภกิจ  ชูช่วย   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. นำยภำนุมำส  อนุมำศ   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
6. นำยสมพร  ไขระวิ   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
7. นำยนพดล ช่ำงหมัด   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
8. นำงสำวเยำวลักษณ์  ศิลปะวิสุทธิ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
9. นำยพรศักดิ์  อักษร   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
10. นำยณัฐดนัย ทองขำว  หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
 

ระดับปริญญาโท 
1. นำงสำวมัตนำ  กล้ำคง        หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
2. นำงสำวอรฉัตร  สิทธิเชนทร์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
3. นำยนัฐวธุ  มำกศรี   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
4 นำงสำวณัฎนิชำ เมืองกำญจน์ หลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ  
5. นำยพงศ์พันธุ์ แพรกทอง  หลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ 

  

3) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
1. นำงสำวชุลิตำ สมแก้ว   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
2. นำยสุทธิรักษ์ บุญยะประสำท  หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. นำยคอหวีหม๊ะ หะยีอำรุณ   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
4. นำยศรชัย  ศรีสุกใส   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. นำยสุวิทย์  หนูรอด     หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
6. นำยลัญชกร ข ำบุรี   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
7. นำยอภิสิทธิ์ ตั้งภำนิต   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 

/8. นำยไพวรรตฐิวุฒิ... 
 



-๑๑- 
8. นำยไพวรรตฐิวุฒิ แก้วส่งแสง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
9. นำยพลพัฒน์  ตลิงจิตร  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
10. นำงสำวบัณฑิตำ คงพันธุ์  หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
 

ระดับปริญญาโท 
1. นำงสำวอำริยำ  เยำวหล ี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
2. นำยกอบศักดิ์ เกตุเหมือน  หลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ  
3. เภสชักร ชำนนท์ ระวังเหตุ  หลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ  

 
หน้ำที่  
1. เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมวัน เวลำ 

และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม และสัมภำษณแ์ลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

3.2 ระดับคณะ 
3.2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ตรวจประเมินวันที่ 2 กันยายน 2564 
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช สุจรติ คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำรประมง  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

3. อำจำรย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหำรธุรกิจ  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำร 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย วิทยำลัยรัตภูมิ  
มทร.ศรีวิชัย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่ 
1.  คณะกรรมกำรฯ  ว ำงแผนกำรตรวจประ เมินคุณภำพกำรศึ กษำภำยในร่ วมกันและ 

เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
/3.2.2 ผู้บริหำร... 
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3.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมศักดิ์  พุทธกำล  คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพจน์  มลิวัลย์  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. อำจำรย์ธันย์นรีย์  โมรำศิลป์   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จ ำเลือง  เหตุทอง  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสน่ห์  รักเก้ือ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  
6. อำจำรย์พิมล  เที่ยงธรรม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
7. อำจำรย์บุญธรรม  แสงแก้ว   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
8. อำจำรย์สุดนัย  เครือหลี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์  วำณิชย์ปกรณ์ หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
10. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์  ถนิมกำญจน์  หัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เผด็จ  สังขไพฑูรย์  รองหัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 
12. อำจำรย์รัตนำ อุ่นจันทร์   รองหัวหน้ำสำขำเกษตรประยุกต์ 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิชยั สีเผือก  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
14. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมนูญ ง่ำนวิสุทธิพันธ์ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำประมง 
15. รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ ณ นคร  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
16. อำจำรย์จรีวรรณ  จันทร์คง   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
17. รองศำสตรำจำรย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปำรยะ  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
18. อำจำรย์กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำฯ 
19. นำยเสกศักดิ์ น้ ำรอบ    หัวหน้ำงำนวิสำหกิจ 
20. นำงสำวสุนีย์  ศรีชู    หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
21. นำงอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
22. นำงจันตินำ สุชำฎำ    หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
23. อำจำรย์สำธิต บัวขำว   หัวหน้ำแผนกงำนบริกำรวิชำกำร 
24. อำจำรย์มณี ศรีชะนันท์   หัวหน้ำแผนกงำนบัณฑิตศึกษำ 
25. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สกุลรัตน์ หำญศึก  หัวหน้ำแผนกงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ 
26. นำงรำตรี  มีศักดิ์    หัวหน้ำแผนกงำนวิจัย 
27. นำงอภิชญำ หงษ์ทอง   หัวหน้ำแผนกงำนประชุม 
28. นำงนลินสุดำ ปรสันติสุข   หัวหน้ำแผนกงำนกำรเงินและบัญชี 
29. นำยเอกศักดิ์ คมคำย    หัวหน้ำแผนกงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 
30. นำงกรวรรณ ไตรรัตน์   ส ำนักงำนคณบดี 
31. นำงสำววิยะดำ แสงวงค์   ส ำนักงำนคณบดี 
32. นำงพจนีย์ กันภัย    ส ำนักงำนคณบดี 
33. นำงปุญญิศำ คงจ้อย    ส ำนักงำนคณบดี 
34. นำงชุติมณฑน์ ช ำนำญกิจ   ส ำนักงำนคณบดี 
35. นำงสำวเสำวนีย์ สังข์ชุม   ส ำนักงำนคณบดี 
36. นำงสำวพนิดำ ฉิมพลี    ส ำนักงำนคณบดี 
 

/หน้ำที่... 



-๑๓- 
หน้ำที่  
1 .  เ ข้ ำ ร่ ว ม รั บกำ รต รว จประ เ มิ นคุณภ ำพกำรศึ กษำภ ำย ในร ะดั บ คณะ  ตำมวั น  เ ว ล ำ 

และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร  ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม และสัมภำษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในกิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษภำยในระดับคณะ ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

กำรประเมิน 

3.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ 

1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรศิลป์ สีเผือก  หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สกุลรัตน์ หำญศึก  หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วุฒิชัย สีเผือก  หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
4. อำจำรย์ณปภัช  ช่วยชูหนู   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรรมนูญ ง่ำนวิสุทธิพันธ์   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
6. อำจำรย์สุรศักดิ์ ชูทอง   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
7. อำจำรย์ปิติพัฒน์ บุตรโคตร   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
8. อำจำรย์จรีวรรณ จันทร์คง   หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 

 

2) กลุ่มตัวแทนนักศึกษา 
1. นำยศรุต รัตนะ   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
2. นำยศรัญญู จริตงำม   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
3. นำยสิทธี   ศรีทิพย์   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
4. นำยวงศกร  บูรณะวงศ์   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
5. นำยสิงหรำช ภัยเนียม   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
6. นำยอับดุลกำรีม กะสิรักษ์   หลักสูตรสำขำวิชำประมง 
7. นำงสำวอวัสดำ  พ่วงพี   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
8. นำยธนกฤต จันทร์เพชร   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
9. นำยชยธร  แก้วคง   หลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรฯ 
10. นำงสำวกัตติยำ ศรีสิริ    นักศึกษำสโมสรนักศึกษำ 
11. นำยธนพงศ์ ศรีปำน    นักศึกษำสโมสรนักศึกษำ 
12. นำยพงศ์พิรำม ฤทธิกำญจน์    นักศึกษำสโมสรนักศึกษำ 
13. นำยกันต์พจน์ นุ่นสง    นักศึกษำสโมสรนักศึกษำ 
14. นำงสำวคีตภัทร เพชรคง   นักศึกษำสโมสรนักศึกษำ 
 

3) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน 
1. นำยเสกศักดิ์ น้ ำรอบ   หัวหน้ำงำนวิสำหกิจ 
2. นำงสำวสุนีย์  ศรีชู   หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
3. นำงอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
4. นำงจันตินำ สุชำฎำ   หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 

/5. นำงรำตรี... 
 



-๑๔- 
 

5. นำงรำตรี มีศักดิ์   หัวหน้ำแผนกงำนวิจัย 
6. นำงสำววิลำวัลย์ สุวรรณมณี   หลักสูตรสำขำวิชำพืชศำสตร์  
7. นำงอรนุช จิตตำรมย์   หลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
8. นำงสำวกัญญำ บัวสุวรรณ์   เจ้ำหน้ำที่สำขำเกษตรประยุกต์ 
9. นำยสรำวุธ  จันสุกสี   นักวิชำกำรเกษตร 
10. นำงสำววรรณดี  อ่อนน้อม   นักวิทยำศำสตร์ 

 

4) กลุ่มตัวแทนศิษย์เก่า 
1. นำยสิริชัย น้ ำขำว       บริษัททักษิณปำล์ม (2521) จ ำกัด 
2. นำยนันทวัฒน์ ทองมีสุข      สนง.พัฒนำชุมชนนรำธิวำส 
3. นำงสำวชลิตำ  ชัยสวัสดิ์     บริษัทศิริรุ่งเรืองโภคภัณฑ์ จ ำกัด 
4. นำยประธีป ศรีวะปะ     บริษัทสหฟำร์ม จ ำกัด 
5. นำยภำนุมำส  อนุมำศ   อภิสิทธิ์ฟำร์ม 
6. นำงสำวเยำวลักษณ์  ศิลปะวิสุทธิ์   หจก.พีเค พร็อพเพอร์ตี้ 168 
7. นำยพรศักดิ์  อักษร   บจก.วนชัย พำเนล อินดัสทรี่ส์  
8. นำยณัฐดนัย ทองขำว   ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอจุฬำภรณ์ 
 

5) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
1. นำงสำวชุลิตำ  สมแก้ว     บริษัททักษิณปำล์ม (2521) จ ำกัด 
2. นำยสุทธิรักษ์  บุญยะประสำท    บริษัท เอ็ม ดี คอนเน็คชั้น 
3. นำยคอหวีหม๊ะ  หะยีอำรุณ     สนง.พัฒนำชุมชนนรำธิวำส 
4. นำยธริต  เลอกิจกูล     บริษัท ฟำร์เมชภำคใต้ จ ำกัด 
5. นำยพรนนท์ แปลกบูรณำกำร     บริษัท เบทำโกร   จ ำกัด 
 6. นำยอภิสิทธิ์ ตั้งภำนิต   อภิสิทธิ์ฟำร์ม 
7. นำยไพวรรตฐิวุฒิ แก้วส่งแสง     หจก.พีเค พร็อพเพอร์ตี้ 168 
8. นำยพลพัฒน์  ตลิงจิตร   บจก.วนชัย พำเนล อินดัสทรี่ส์  
9. นำงสำวบัณฑิตำ คงพันธุ์     ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอจุฬำภรณ์ 
มีหน้ำที่  
1.  เข้ ำ ร่ วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ คณะ ตำมวัน  เ วลำ 

และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม และสัมภำษณแ์ลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในวันที่ 3 กันยำยน 2564 

   สั่ง ณ วันที่       เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                    
                                                              
 

                 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ ชูกลิ่น) 
        รองอธิกำรบดี รักษำรำชแทน 

                                                               อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

สุเทพ ชูกลิ่น


