
  

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที ่ 1223 / ๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่
ละระดับและประเภทกำรศึกษำ 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 ำปี
กำรศึกษำ 2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 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 านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ

ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือ

ว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับ
ผลกำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข         

  
/2. ผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมิน... 
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2.1 ระดับหลักสูตร  
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  ตรวจประเมินวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ประมำณ  เทพสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศิรินทร์ญำ  เปียกลิ่น    มหำวิทยำลัยทักษิณ             กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จิรำพร  คงรอด  มหำวิทยำลัยทักษิณ             กรรมกำรและ 
   เลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์ชยนรรจ์  ขำวปลอด        วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ     ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
   ประเมิน 
 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ตรวจประเมินวันพุธที ่11 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บงกช  กมลเปรม มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์อภินันท์  เอ้ืออังกูร    มหำวิทยำลัยทักษิณ           กรรมกำร 
     3. อำจำรย์นิลุบล นวนจันทร์คง   มหำวิทยำลัยทักษิณ    กรรมกำรและ 
 เลขำนุกำร 

 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์ กำยพันธ์    คณะบริหำรธุรกิจ   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
   ประเมิน 
 5. อำจำรย์สิริปุณยำกร  ไกรเทพ           วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ ผู้ฝึกประกำรณ์ 

    ประเมิน 
 3) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  ตรวจประเมินวันศุกร์ที ่13 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ประมำณ  เทพสงเครำะห์  มหำวิทยำลัยหำดใหญ่  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์จิรำพร  คงรอด   มหำวิทยำลัยทักษิณ   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์หรรษมน  เพ็งหมำน   มหำวิทยำลัยทักษิณ   กรรมกำรและ 
   เลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์ศิววงศ์  เพชรจุล   วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
   ประเมิน 
 
 4) สาขาวิชาท่องเที่ยว  ตรวจประเมินวันจันทร์ที ่16 สิงหาคม  2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ประมำณ  เทพสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์หรรษมน  เพ็งหมำน   มหำวิทยำลัยทักษิณ   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ   คณะศิลปศำสตร์   กรรมกำรและ 
   เลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ          ผู้ฝึกประสบการณ์ 
   ประเมิน 
 5. อำจำรย์โอษฐ์สุมำ  ชุมพงศ์ วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
   ประเมิน 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

 เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2.  ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 

 /3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน 
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3.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรม 
   และกำรท่องเที่ยว 
 2. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  
 3. อำจำรย์ดุสิตพร  ฮกทำ             รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 4. อำจำรย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์      รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. อำจำรย์วันวิสำข์ พลอย  อินสว่ำง         หัวหน้ำสำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 6. อำจำรย์ชยนรรจ์ ขำวปลอด               หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
 7. อำจำรย์สิริปุณยำกร  ไกรเทพ   ประธำนหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
   กำรท่องเที่ยว 
 8. อำจำรย์โอษฐ์สุมำ  ชุมพงศ์   ประธำนหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
   ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำติ 
 9. อำจำรย์นุชนำถ   ทับครุฑ   ประธำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ 
   กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
 10. อำจำรย์จิรัชญำ  บุญช่วย   ประธำนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนินทร์  สังขดวง อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 12. ผู้ชว่ยศำสตรจำรย์สุภำพร  เจริญสุข อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ระริน   เครือวรพันธุ์   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 14. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กรรณิกำ  บัวทองเรือง   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 15. ผู้ชว่ยศำตรำจำรย์ศุกพิชญำณ์  บุญเกื้อ อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 16. อำจำรย์สุชำติ     อินกล่ ำ   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 17. อำจำรย์ปิยะนำรถ  อรรคไกรสีห์  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 18. อำจำรย์นัยนำ   ค ำกันศิลป์   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 19. อำจำรย์สุธิรำ  ปำนแก้ว   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 20. อำจำรย์ธรรมจักร  เล็กบรรจง  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 21. อำจำรย์จิระนำถ  รุ่งช่วง   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 22. อำจำรย์จันทิวรรณ  สมำธิ   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 23. อำจำรย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมำนนท์  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 24. Mr.Steven Fregory Embree  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 25. Ms.Erica Claire Westgate   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 26. อำจำรย์ศิววงศ์  เพชรจุล           อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 27. อำจำรย์ฉมพร  มีชนะ   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 28. อำจำรย์กัลยำณี ยุทธกำร        อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 29. อำจำรย์วิทยำ    ตู้ด ำ   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 30. อำจำรย์อรอนงค์  อ ำภำ   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 31 นำงสำวแสงเดือน แก้วกลำว   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 32. นำยนิวัฒน์  นุ่นชูผล   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
                /อ ำนำจหน้ำที่...
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 อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก) 
 

1) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
  1. นำงสำวกนิษฐำ ขันตินิยม ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต     
 2. นำยปรเมศว์ นวมสุวรรณ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
 3. นำงสำวกฤษณำ ปิ่นวิเศษ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
 
2) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 1. นำยจิรศักดิ์ จันกลัด ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต     
 
3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

     1. นำงสำวเรย์ พัทธกร รองรัตน์  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
     2. นำงสำวรื่นฤทัย ทองสัมฤทธิ์   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

 3. นำยยุทธศำสตร์ เกื้อกูลบุตร   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 
4) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา  สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจการค้า 
 1. นำงสำวน้ ำฟ้ำ จวนใหม่ ตัวแทนนักศึกษำ    
 2. นำยทวีศักดิ์ เต็มสังข์   ตัวแทนนักศึกษำ  
 3. นำงสำวดลนภำ แสงสี   ตัวแทนนักศึกษำ 
 
5) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 1. นำงสำวณัฎฐจริกำ คงสม   ตัวแทนนักศึกษำ    
 2. นำยกฤษฎำ  จันจำ   ตัวแทนนักศึกษำ  
  
6) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
 1. นำยเอกเฉลิมชัย แสนเลิศ   ตัวแทนนักศึกษำ    
 2. นำยสุกฤษฎิ์   โมกันธ์   ตัวแทนนักศึกษำ  
 
7) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 1. นำงสำวนุสรำ เวลำดี   ตัวแทนนักศึกษำ    
 2. นำงสำวลัคนำ รักตน   ตัวแทนนักศึกษำ  
 3. นำงสำวหทัยกำญจน์ ประเสริฐ   ตัวแทนนักศึกษำ 
 
 
         /8) กลุ่มศิษย์เก่ำ/นักศึกษำ 
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8) กลุ่มศิษย์เก่า/นักศึกษา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 1. นำงสำวจิดำภำ  วรรณวิจติร   ตัวแทนศิษย์เก่ำ    
    
9) กลุ่มศิษย์เก่า/นักศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 1. นำงสำววิชุตำ จันทรมำศ   ตัวแทนศิษย์เก่ำ     

     2. นำงสำวสิริลักษณ์ หลับสัน   ตัวแทนศิษย์เก่ำ    

  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่  ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำก 

ผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

4.2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำร์วันดี  นวลสร้อย           วิทยำลัยรัตภูมิ   กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์          คณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 
          อ ำนำจหน้ำที่ 

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 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรม 
   และกำรท่องเที่ยว 
 2. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  
 3. อำจำรย์ดุสิตพร  ฮกทำ             รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 4. อำจำรย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์      รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. อำจำรย์วันวิสำข์ พลอย  อินสว่ำง         หัวหน้ำสำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 6. อำจำรย์ชยนรรจ์ ขำวปลอด               หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
 7. อำจำรย์สิริปุณยำกร  ไกรเทพ   ประธำนหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
   กำรท่องเที่ยว 
 8. อำจำรย์โอษฐ์สุมำ  ชุมพงศ์   ประธำนหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
   ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำติ 
 9. อำจำรย์นุชนำถ   ทับครุฑ   ประธำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ 
   กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
 10. อำจำรย์จิรัชญำ  บุญช่วย   ประธำนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
                     /11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำพร 
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 11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนินทร์  สังขดวง อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 12. ผู้ชว่ยศำสตรจำรย์สุภำพร  เจริญสุข อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ระริน   เครือวรพันธุ์   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 14. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กรรณิกำ  บัวทองเรือง   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 15. ผู้ชว่ยศำตรำจำรย์ศุกพิชญำณ์  บุญเกื้อ อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 16. อำจำรย์สุชำติ     อินกล่ ำ   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 17. อำจำรย์ปิยะนำรถ  อรรคไกรสีห์  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 18. อำจำรย์นัยนำ   ค ำกันศิลป์   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 19. อำจำรย์สุธิรำ  ปำนแก้ว   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 20. อำจำรย์ธรรมจักร  เล็กบรรจง  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 21. อำจำรย์จิระนำถ  รุ่งช่วง   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 22. อำจำรย์จันทิวรรณ  สมำธิ   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 23. อำจำรย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมำนนท์  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 24. Mr.Steven Fregory Embree  อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 25. Ms.Erica Claire Westgate   อำจำรย์สำขำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 26. อำจำรย์ศิววงศ์  เพชรจุล           อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 27. อำจำรย์ฉมพร  มีชนะ   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 28. อำจำรย์กัลยำณี ยุทธกำร        อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 29. อำจำรย์วิทยำ    ตู้ด ำ   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 30. อำจำรย์อรอนงค์  อ ำภำ   อำจำรย์สำขำบริหำรธุรกิจ 
 31. นำงสำวณัฎฐ์นรี  แสงเสน   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 32. นำงสำวกำญจนำ  อุบล   หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 33. นำงสำวปิยะนุช  นำพอ   หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 34. นำงสำวสุกำนดำ  ฤทธิชยั   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 35. นำงมะลิ  อินกล่ ำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 36. นำงสำวกรวิษำ  ร่มรื่น   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 37. นำงรวิวรรณ  คงแก้ว   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 38. นำยพงษ์ศักดิ์  เพ็ชรเกิด   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 39. นำงสำวอ่ำมีต้ำ  บ่อม่วง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 40. นำยสิริพงศ์  พิทักษ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 41. นำงสำวปิวรำ  มณีนิตย ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 42 นำงสำวแสงเดือน แก้วกลำว   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 43. นำยนิวัฒน์  นุ่นชูผล   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

 อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
  /2.2.3) ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
 



-๗- 

2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก) 

 1) ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรม 
   และกำรท่องเที่ยว 
 2. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  
 3. อำจำรย์ดุสิตพร  ฮกทำ             รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 4. อำจำรย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์      รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. อำจำรย์ชยนรรจ์ ขำวปลอด   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 6. อำจำรย์อรอนงค์ อ ำภำ   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
 7. อำจำรย์สิริปุณยำกร  ไกรเทพ   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 8. อำจำรย์สุธิรำ  ปำนแก้ว   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุภำพร  เจริญสุข  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 10.อำจำรย์ฉมพร  มีชนะ   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 12. อำจำรย์กัลยำณี  ยุทธกำร   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 13.นำงสำวณัฎฐ์นรี  แสงเสน   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 14.นำงสำวกำญจนำ  อุบล   หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 15.นำงสำวปิยนุช  นำพอ   หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 

 
2) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ   
  1. นำงสำวกนิษฐำ ขันตินิยม ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 2. นำยปรเมศว์ นวมสุวรรณ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 3. นำยจิรศักดิ์ จันกลัด ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

     4. นำงสำวรื่นฤทัย ทองสัมฤทธิ์   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 5. นำยยุทธศำสตร์ เกื้อกูลบุตร   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
  
3) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา   
 1. นำงสำวน้ ำฟ้ำ จวนใหม่   ตัวแทนนักศึกษำ    
 2. นำยทวีศักดิ์ เต็มสังข์   ตัวแทนนักศึกษำ 
 3. นำงสำวณัฎฐริกำ คงสม   ตัวแทนนักศึกษำ    
 4. นำยกฤษฎำ  จันจำลักษณ์   ตัวแทนนักศึกษำ 
 5. นำย เอกเฉลิมชัย แสนเลิศ   ตัวแทนนักศึกษำ    
 6. นำยสุกฤษฎิ์   โมกันธ์   ตัวแทนนักศึกษำ 
 7. นำงสำวนุสรำ เวลำดี   ตัวแทนนักศึกษำ 
 8. นำงสำวลัคนำ รักตน   ตัวแทนนักศึกษำ 
          
4) กลุ่มศิษย์เก่า/บัณฑิต 
 1. นำงสำวจิดำภำ  วรรณวิจติร   ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
 2. นำงสำววิชุตำ จันทรมำศ ตัวแทนศิษย์เก่ำ  

     3. นำงสำวสิริลักษณ์ หลับสัน   ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
  4. นำงสำวณัฐธิดำ  ละมุน   ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
 5. นำงสำวนิโรชำ ตนยะแหละ   ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
                                                                                 /3. อ ำนำจหน้ำที่ 



-๘- 

อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 
 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564 

        สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564   
      

   
            (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 
 

 
                                                              
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


