
 

 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่          / ๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะบริหำรธุรกิจ 
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละ
ระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม– 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.2   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.3   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.4   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
1.6   ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที ่
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข      
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) สาขาวิชาการบัญชี ตรวจประเมิน วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม มหำวิทยำลัยทักษิณ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์เกศแก้ว  ประดิษฐ์    มหำวิทยำลัย กรรมกำร 
    นรำธิวำสรำชนครินทร์ 
 3. อำจำรย์สุมำลี  กรดกำงกั้น  มหำวิทยำลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นรำธิวำสรำชนครินทร์ 
  4. อำจำรย์ปิยวรรณ  มำนะ  คณะบริหำรธุรกิจ ผู้ฝึกประสบกำรณ์   
    มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 
 2) สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมิน วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564   
       1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม มหำวิทยำลัยทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศรรสนีย์  สังข์สุวรรณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วิสุทธิณี  ธำนีรัตน ์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     วิทยำเขตตรัง 
 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์ คณะบริหำรธุรกิจ ผู้ฝึกประสบกำรณ์   
    มทร.ศรีวิชัย ประเมิน  
 3) สาขาวิชาการตลาด ตรวจประเมิน วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เรวดี  กระโหมวงศ์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม มหำวิทยำลัยทักษิณ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วิสุทธิณี  ธำนีรัตน ์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    วิทยำเขตตรัง 
  4. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี   คณะบริหำรธุรกิจ ผู้ฝึกประสบกำรณ์   
    มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 
  4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตรวจประเมิน วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม มหำวิทยำลัยทักษิณ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อรญำ  สุวรรณโณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำร  
 3. อำจำรย์วิสุทธิณี  ธำนีรัตน ์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   วิทยำเขตตรัง 
  5) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตรวจประเมิน วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม มหำวิทยำลัยทักษิณ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์เกศแก้ว  ประดิษฐ์    มหำวิทยำลัย กรรมกำร 
    นรำธิวำสรำชนครินทร์ 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อรญำ  สุวรรณโณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  ผิวนวล  คณะบริหำรธุรกิจ ผู้ฝึกประสบกำรณ์   
    มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 
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 6) สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมิน วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม มหำวิทยำลัยทักษิณ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วำสนำ สุวรรณวิจิตร มหำวิทยำลัยทักษิณ กรรมกำร 
  3. อำจำรย์วีณำ  ลีลำประเสริฐศิลป์ มหำวิทยำลัยทักษิณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  4. อำจำรย์อำนนท์ บัวศรี    คณะบริหำรธุรกิจ ผู้ฝึกประสบกำรณ์   
    มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 
 อ านาจหน้าที่ 

1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 
 เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 

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

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
   สาขาวิชาการบัญชี     
   1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กมลพร  วรรณชำติ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  ผิวนวล  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  2.  อำจำรย์ชิดชนก  มำกเชื้อ  อำจำรย์  
  3.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  4.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำอีฉ๊ะ  บิลละเต๊ะ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

  สาขาวิชาการเงิน     
   1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มนต์ทนำ  คงแก้ว  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  2.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นัดพลพิชัย  ดุลยวำทิต  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  3.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุพินดำ  โจนส์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  4.  อำจำรย์สุภำพร  ทองรำช  อำจำรย์  
  5.  Mr.Bangxin Peng   อำจำรย์  

  สาขาวิชาการตลาด 
  1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชญำ  ชุมศรี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุทธยำ  สมสุข   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  4.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธันยำภรณ์  ด ำจุติ    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  5.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  6.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อันธิกำ  ทิพย์จ ำนงค์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  7.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ยุพำภรณ์  อุไรรัตน์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  8.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุริยำ  นิตย์มี   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  9.  อำจำรย์บุสรินทร์  คูนิอำจ   อำจำรย์  
  10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัญญภัทร  อ ำพันสุขโข   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  11. อำจำรย์ทิพยสุดำ  จันทร์เกื้อ   อำจำรย์  

/สำขำวิชำ... 
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   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  1.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชญำ  ชุมศรี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรพรรณ  จันทร์อินทร์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  4.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ยุพำภรณ์  อุไรรัตน์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
  1.  อำจำรย์จตุพร  จิรันดร  อำจำรย์  
  2.  อำจำรย์อำนนท์  บัวศรี  อำจำรย์  
  3.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  4.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยนันท์  ปัญญำวุทโส  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    5.  อำจำรย์รัสมนต์  ยุระพันธุ์   อำจำรย์  
  6.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัญฐณำ  สุขแก้ว   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  7.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พลอยกนก  ขุนช ำนำญ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  8.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธิดำภทัร  อนุชำญ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  9.  อำจำรย์พัชรี  ทิพย์ประชำ   อำจำรย์  
  10. อำจำรย์ทีปกร  นฤมำณนลินี  อำจำรย์  
  11. อำจำรย์ดนยรัตน์  คัคโนภำส   อำจำรย์  

   สาขาวิชาการจัดการ 
  1.  อำจำรย์ชวนพิศ  เจยำคม   อำจำรย์ 
  2.  อำจำรย์อัจฉรำ  รัตนมำ   อำจำรย์ 
  3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำดำ  ศรีเชื้อ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
   4.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรวดี  เพ็งสุวรรณ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
   5.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นงเยำว์  อินทสโร  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
   6.  อำจำรย์ภำณุพร  เต็มพระสิริ   อำจำรย์ 
   7.  อำจำรย์กิตติยำ  อินทกำญจน์   อำจำรย์ 
  8.  อำจำรย์ปิยวรรณ  มำนะ   อำจำรย์ 
   9.  อำจำรย์จิรำวรรณ  จันทร์สุวรรณ  อำจำรย์ 
  10. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี   อำจำรย์ 
    11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยรตัน์  จุสปำโล  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
  12. อำจำรย์นพดล  ชูเศษ   อำจำรย์ 
  13. อำจำรย์วรำภรณ์  เลำหะสัมพันธพร  อำจำรย์  
  14. อำจำรย์วรพงษ์  เพ็ชร์ขำว   อำจำรย์ 
  15. อำจำรย์รุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย   อำจำรย์ 
  16. อำจำรย์ธันยพร  อริยะเศรณี   อำจำรย์   
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  อ านาจหน้าที่  

1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     ในกิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  

    สาขาวิชาการบัญชี 
   1) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน     
     1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กมลพร  วรรณชำติ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  ผิวนวล  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    2. อำจำรย์ชิดชนก  มำกเชื้อ  อำจำรย์  
    3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
     4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำอีฉ๊ะ  บิลละเต๊ะ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   2) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน     
      1. นำงสำวปิยวรรณ  สะแร๊ะมุหมีน  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
   3) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน     
      1. นำยสิริธร  สะขะโร  นักศึกษำ 
    2. นำงสำวเพ็ญนภำ  จันทร์เมือง  นักศึกษำ 
    4) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา     
      1. นำงสำวปทิตำ  เมืองสุข  ศิษย์เก่ำ   
    2. นำงสำวสุดำรัตน์  อมรรัตน์  ศิษย์เก่ำ  
    5) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง     
      1. นำยศำศวัต  มำศสุพงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

  สาขาวิชาการเงิน 
   1) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน     
     1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนต์ทนำ  คงแก้ว  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นัดพลพิชัย ดุลยวำทิต  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุพินดำ  โจนส์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    4. อำจำรย์สุภำพร  ทองรำช  อำจำรย์  
    5. Mr.Bangxin Peng   อำจำรย์  
   2) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน     
      1. นำงสำวชำตยำ  ลิ่มเจริญ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
    2. นำงสำววรทิพย์  ลิ่มวชิรโชติ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
   3) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน     
      1. นำงสำวเบญจรัตน์  จันทร์บุตร  นักศึกษำ 
    2. นำงสำวธัญวรรณ  ปำณะบุตร  นักศึกษำ 
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    4) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา     
      1. นำงสำวสุดำรัตน์  ชุมทอง  กำรบัญชี/กำรเงิน 
    2. นำงสำวเบญจวรรณ์  ศุภอักษร  กำรบัญชี/กำรเงิน 
    5) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง     
      1. นำงสำวเดซี่  ทองต ำ  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 
    2. นำงดวงเดือน  สุวรรณมำนพ   ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและธุรกำร 

  สาขาวิชาการตลาด 
   1) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน     
     1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธันยำภรณ์  ด ำจุติ    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อันธิกำ  ทิพย์จ ำนงค์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
     4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัญญภัทร อ ำพันสุขโข  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    5. อำจำรย์ทิพยสุดำ  จันทร์เกื้อ   อำจำรย์  
   2) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน     
      1. นำงสำวรัตดำวรรณ  แก้วสวัสดิ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
   3) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน     
      1. นำงสำวณัฐวดี  ค ำตัน  นักศึกษำ 
    2.  นำงสำวพิมวิมล  เกื้อมำ  นักศึกษำ 
    4) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา     
      1. นำยวรชำติ  นิ่มด ำ  เจ้ำหน้ำที่ขนส่ง 
    2. นำงสำวขวัญฤทัย  หมัดเลขำ  เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ 
    5) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง     
      1. นำงประกำยรัตน์  รัตนประดิษฐ์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรขำย 
    2.  นำงสกุล  ศิริโสภณ   SUP APORN 

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
   1) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน     
     1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชญำ  ชุมศรี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
     3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรพรรณ  จันทร์อินทร์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุพำภรณ์  อุไรรัตน์   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
   2) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน     
    1. นำงสำวศิรำณี  สุนทรวิจิตร  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
   3) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน     
      1. นำยวัชรำกร  ทองคงแก้ว  นักศึกษำ 
    2.  นำงสำวเยำวพำ  โส๊ะเหล็ม  นักศึกษำ 
    4) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา     
      1. นำยภูริณัฐ  ทองคงแก้ว  ศิษย์เก่ำ  
    2. นำยประณิธำน  วำรีกุล  ศิษย์เก่ำ 
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   5) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง     
      1. นำงสำวอรอุมำ  แสงมณี  ผู้ช่วยผู้จัดกำรธนำคำรออมสิน 
    2. นำยสุศักดิ์  ทองกอบสม   

   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   1) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน     
     1. อำจำรย์จตุพร  จิรันดร  อำจำรย์  
    2. อำจำรย์อำนนท์  บัวศรี  อำจำรย์  
    3. อำจำรย์รัสมนต์  ยุระพันธุ์   อำจำรย์  
    4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พลอยกนก ขุนช ำนำญ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    5. อำจำรย์ทีปกร  นฤมำณนลินี  อำจำรย์  
   2) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน     
      1. นำงสำวจริยำ  จันทวงศ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
   3) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน     
      1. นำงสำวปวีณำ  สะลีหมีน  นักศึกษำ 
    2.  นำงสำวตวงทอง  มีล่อง  นักศึกษำ 
    4) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา     
      1. นำงสำวณัชชำ  กิติยำมำตย์  เจ้ำหน้ำที่ระบบ ERP 
    2. นำยปำนเทพ  นิลพันธ์  ธุรกิจส่วนตัว 
   5) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง     
      1. นำยฐิติศักดิ์  ไชยรุจนันท์  Web Programmer 
    2. นำงสำวภัครินทร์  กำญจนชูเกียรติ์  กรรมกำรผู้จัดกำร 

   สาขาวิชาการจัดการ 
   1) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน     
     1. อำจำรย์ชวนพิศ  เจยำคม   อำจำรย์ 
    2. อำจำรย์อัจฉรำ  รัตนมำ   อำจำรย์ 
    3. อำจำรย์กิตติยำ  อินทกำญจน์   อำจำรย์ 
     4. อำจำรย์ปิยวรรณ  มำนะ   อำจำรย์ 
     5. อำจำรย์ธันยพร  อริยะเศรณี   อำจำรย์   
   2) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน     
      1. นำงสำวชำตยำ  ลิ่มเจริญ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
    2. นำงสำววรทิพย์  ลิ่มวชิรโชติ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
   3) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
    3.1) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป     
            1. นำงสำวกัญญำรัตน์  คงทิพย  นักศึกษำ 
       2. นำยนรินทร์  สุวรรณมณี  นักศึกษำ 
     3.2) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม     
            1. นำยพงศ์ธร  ไวยรัตน์  นักศึกษำ 
       2. นำงสำวเพชรสำคร  อนิกุล  นักศึกษำ 
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    3.3) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์     
             1. นำงสำวจิตติมำ  เส้งวุ่น  นักศึกษำ 
       2. นำงสำวธิดำรัตน์  ศรีรักษ์  นักศึกษำ 
     3.4) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์     
            1. นำงสำวตัสนีม  สังหำด  นักศึกษำ 
       2. นำงสำวยุวเรศ  กุมบุรี  นักศึกษำ 
    4) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา     
     4.1) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป     
            1. นำงสำวอภิญญำ  บัญสว่ำง  เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
    4.2) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม     
            1. นำงสำวพัททิยำ  บิลร่ำมำน  หัวหน้ำงำนจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
       2. นำยธนวัฒน์  สุวรรณชำตรี  ผู้จัดกำรแผนกขำยและบริกำร 
    4.3) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์     
             1. นำงสำวสุนันทำ  รักรัษฎำ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป 
    4.4) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์     
             1. นำงสำวสุภำพร  อรุโณทัย   
       2. นำงสำวณัฐนันท์  อินทรอำภรณ์  นิติกำร (ธุรกำร) 
   5) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง     
     5.1) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป     
            1. นำงตรึงใจ  ตรีนรินทร์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
    5.2) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม     
            1. นำยสุริยะ  ศรียำนเก็ม  หัวหน้ำส่วนจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
    5.3) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์     
             1. นำงสำวประภำพร  พุทธิระ  งำนบุคลำกร  
    5.4) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์     
            1. นำงสำวฐิติมำ  คงประเสริฐ  ฝ่ำยบุคคล 

  อ านาจหน้าที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำน 

จำกผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมิน วันศุกร์ที ่27 สิงหาคม 2564 
   1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เรวดี  กระโหมวงศ์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์สุภำวดี สุทธิรักษ์   มหำวิทยำลัยสงขลำ กรรมกำร 
    นครินทร์ วิทยำเขต 
    สุรำษฎร์ธำนี 
 

/3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์... 
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 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำสนำ  สุวรรณวิจิตร มหำวิทยำลัยทักษิณ  กรรมกำร 
  4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พล เหลืองรังสี  มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ กรรมกำร 
 5. อำจำรย์สุชำติ  อินกล่ ำ    วิทยำลัยกำรโรงแรมและ กรรมกำรและ 
    กำรท่องเที่ยว  เลขำนุกำร  

    อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยนันท์  ปัญญำวุทโส  คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 
  2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำดำ ศรีเชื้อ    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลพร  วรรณชำติ   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  4. อำจำรย์รักขิฏำ  เอ่ียมวิจำรณ์    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่   ผู้ช่วยคณบดี 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์   ผู้ช่วยคณบดี 
  7. อำจำรย์ณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร    ผู้ช่วยคณบดี 
  8. อำจำรย์ทีปกร  นฤมำณนลินี    ผู้ช่วยคณบดี 
  9. อำจำรย์รัสมนต์  ยุระพันธุ์    ผู้ช่วยคณบดี 
  10. อำจำรย์จตุพร  จิรันดร     หัวหน้ำสำขำระบบสำรสนเทศ 
  11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ    หัวหน้ำสำขำกำรตลำด 
  12. อำจำรย์ชิดชนก  มำกเชื้อ    หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี 
  13. อำจำรย์ธันยพร  อริยะเศรณี    หัวหน้ำสำขำกำรจัดกำร 
  14. นำงวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
  15. นำงนนลษร  บุญเลิศ     หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
  16. นำงสำววิริยำ  ปิ่นสุวรรณ       หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
  17. นำงพิมพ์อักษร  แก้วภักดี    หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
         และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
  18. นำงณัฏฐนันท์  นิวำสวฒุกิิจ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  19. นำยเมธี จันทโร     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
   20. นำงสำวกิติต์ธัญญำ  มำนพสิน     นักวิชำกำรศึกษำ 
  21. นำงสำวนลินรัตน์  คลังธำรชูสิน    นักวิชำกำรศึกษำ 
  22. นำงสำวเปมิกำ  แป้นประดิษฐ์     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  23. นำงสำวพัชรี  เถำว์ถวิล    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  24. นำงสำวกำนต์รวี  สงค์หนูนธิน ี    นักวิชำกำรศึกษำ 
  25. นำยกมลเทพ  เซี้ยนอุ้ย    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
  26. นำงสำวน้ ำทิพย์  สุขแก้ว     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  27. นำงสำวอำรมณ์  รอดลอยทรัพย์    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

/28. นำงสำว... 
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   28. นำงสำวกรณ์พณัฎฐ์  ชนะชนม์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  29. นำยณรงค์กร  ศรีสวัสดิ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  30. นำยฐำปกรณ์  จำรุวรรณกุล    นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
  31. นำงสำวเสำวลักษณ์  ชัยกิจ     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  32. นำยณัฐกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

  อ านาจหน้าที่  
   1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม 
    ก ำหนดกำร 
   2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     ในกิจกรรมประเมิน 
   3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
    4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
 1) กลุ่มตัวแทนอาจารยห์ลักสูตร 
    1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   2. อำจำรย์อำนนท์  บัวศรี   อำจำรย์ 
   3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธันยำภรณ์  ด ำจุติ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนต์ทนำ  คงแก้ว  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
   5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  ผิวนวล  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   6. อำจำรย์ปิยวรรณ  มำนะ   อำจำรย์ 
      7. อำจำรย์ชิดชนก  มำกเชื้อ   อำจำรย์ 
   8. อำจำรย์กิตติยำ  อินทกำญจน์  อำจำรย์ 
   9. อำจำรย์อัจฉรำ  รัตนมำ   อำจำรย์ 
   10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัลลภำ  พัฒนำ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    11. อำจำรย์สุภำพร  ทองรำช   อำจำรย์  
   12. อำจำรย์จตุพร  จิรันดร   อำจำรย์ 
    13. อำจำรย์ธันยพร  อริยะเศรณี  อำจำรย์ 
 2) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน 

    1. นำงวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
   2. นำงนนลษร  บุญเลิศ     หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
   3. นำงสำววิริยำ  ปิ่นสุวรรณ       หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
   4. นำงพิมพ์อักษร  แก้วภักดี    หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
   5. นำยเมธี จันทโร     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
    6. นำงสำวกิติต์ธัญญำ  มำนพสิน     นักวิชำกำรศึกษำ 
   7. นำงสำวเปมิกำ  แป้นประดิษฐ์     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
    8. นำงสำวพัชรี  เถำว์ถวิล    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
    9. นำยกมลเทพ  เซี้ยนอุ้ย    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
    10. นำงสำวน้ ำทิพย์  สุขแก้ว     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
    11. นำงสำวประทุม  แก่นคง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

/3 กลุ่มตัวแทนนักศึกษำ... 
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 3) กลุ่มตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

    1. นำงสำวธิดำรัตน์  ศรีรักษ์    นักศึกษำ 
   2. นำงสำวจิตติมำ  เส้งวุ่น     นักศึกษำ  
   3. นำงสำวยุวเรศ  กุมบุรี       นักศึกษำ 
   4. นำงสำวพีรดำ  ทองตรำ    นักศึกษำ 
   5. นำยปริสุทธิ  บัวแก้ว    นักศึกษำ 

 4) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    1. นำยวรำยุทธ  จันทร์พรำหมณ์    เจ้ำของกิจกำร 
   2. นำงสำวดวงหทัย แซ่หลี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
   3. สิบต ำรวจตรีสุริยำ บิลโต๊ะและ       ข้ำรำชกำรต ำรวจ 

 5) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
    1. นำยศำศวัต  มำศสุพงศ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
   2. นำงสำวภัครินทร์  กำญจนชูเกียรติ์    กรรมกำรผู้จัดกำร 
   3. นำงตรึงใจ  ตรีนรินทร์       ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
  อ านาจหน้าที่  

1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด
โครงกำร/กิจกรรม 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564 
 
   สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  สงิหำคม  พ.ศ. 2564 

 
                                                    
                                                              

                  
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
               รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

สุเทพ ชูกลิ่น


