
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        / ๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
การจัดการ ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพ
กำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก 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 
1.3   ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.4   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.6   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (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) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตรวจประเมินวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บงกช กมลเปรม   ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์      ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ลภัสวัฒน์  ศุภผลกุลนันทร์  ม.สงขลำนครินทร์       กรรมกำร 
 3. อำจำรย์สุมำลี  กรดกำงกั้น   ม.นรำธิวำสรำชนครินทร ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์ศิววงศ์ เพชรจุล   ว.กำรโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 

5. อำจำรย์ทักษกร พรบุญญำนนท์  ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย      ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์สรำวุธ จริตงำม  ม.สงขลำนครินทร์       ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์วิภำวี เดชะปัญญำ  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์       กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย         ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย      ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจประเมินวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์วิภำวี เดชะปัญญำ  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์       ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์กรกนก อุบลชลเขต   มหำวิทยำลัยทักษิณ       กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร ฮกทำ   ว.กำรโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์เศรษฐวัฒน์ ถนิมกำญจน์  คณะเกษตรฯ มทร.ศรีวิชัย     ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 5. อำจำรย์น้ ำฝน จันทร์นวล   ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย      ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 6. อำจำรย์อำรีรัตน์ ชูพันธ์   ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 7. อำจำรย์เมธำพร มีเดช   ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
          4) สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ประมำณ เทพสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่    ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์จิรำพร คงรอด          มหำวิทยำลัยทักษิณ  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์อภินันท์ เอ้ืออังกูร   มหำวิทยำลัยทักษิณ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์น้ ำฝน จันทร์นวล   ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย     ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
          5) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ประมำณ เทพสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่    ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์จิรำพร คงรอด    มหำวิทยำลัยทักษิณ       กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ   คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง    ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย     ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 5. อำจำรย์เมธำพร มีเดช    ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย       ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
          6) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตรวจประเมินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรำงคณำ กิ้มปำน สถำบันพระจอมเกล้ำฯ       ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธัญญรัตน์  น้อมพลกรัง ม.พระจอมเกล้ำฯ              กรรมกำร 

      3. อำจำรย์นุชนำฏ  ใจด ำรงค์   มหำวิทยำลัยทักษิณ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               4. อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย    ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย     ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 5. อำจำรย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง   ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย     ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 

     6. อำจำรย์ทักษกร พรบุญญำนนท์  ว.เทคโนโลยีฯ มทร.ศรีวิชัย       ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 

/อ ำนำจหน้ำที่... 
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          อ านาจหน้าที่ 
                       1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 
                       เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
                   2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
                       3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำน 
                       ที่รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ                   
                       ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                       4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563                                            

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  
      1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ 
      2. อำจำรย์วำจิศำ   จันทรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
      3. อำจำรย์กมลนันท์  ชีวรัตนำโชต ิ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรฯ 
      4. อำจำรย์สุพัชชำ   คงเมือง  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
      5. นำงสำวเนตรลดำ  ละอองทอง หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
      6. อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์  ชดช้อย  หัวหน้ำแผนกงำนประกันคุณภำพฯ 
      7. นำงสำวมัติยำภรณ์   ศรีใส  เจ้ำหน้ำที่แผนกงำนประกันคุณภำพฯ 
 1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตรวจประเมินวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
      1. อำจำรย์เสำวคนธ์  ชูบัว  หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
      2. อำจำรย์ดวงกมล  กรรมแต่ง หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
      3. อำจำรย์พิมพิศำ  พรหมมำ อำจำรย์ 
      4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำทิตย์  สุจเสน  อำจำรย์ 
      5. อำจำรย์นิตยำ  ทัดเทียม  อำจำรย์ 
      6. อำจำรย์อำภรณ์  แกล้วทนงค์ อำจำรย์ 
      7. นำงสำวนิภำภรณ ์  แซ่เดี่ยว  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำหลักสูตร 

            2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
      1. อำจำรย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้ำสำขำวิศวกรรม 
      2. อำจำรย์ดวงกมล  กรรมแต่ง หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
      3. อำจำรย์ทักษกร  พรบุญญำนนท์   อำจำรย์ 
      4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยณัฐ  บัวทองเก้ือ อำจำรย์ 
      5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชลดำ  กำญจนกุล อำจำรย์ 
      6. อำจำรย์นภดล  ศรภักดี    อำจำรย์ 
      7. อำจำรย์ประสำร  จิตร์เพ็ชร อำจำรย์ 
      8. อำจำรย์ชูเกียรติ  ชูสกุล              อำจำรย์ 
      9. อำจำรย์ดุสิต  ชูพันธ์            อำจำรย์ 
      10. อำจำรย์ชัยวัฒน์  ใหญ่บก            อำจำรย์ 
       11. อำจำรย์ปิยะพงศ์   สุวรรณโณ อำจำรย์ 
         12. นำงสำวอริญรดำ  มำนพศิลป์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำหลักสูตร 
 
 

 
/3) สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ... 
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     3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจประเมินวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
      1. อำจำรย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้ำสำขำวิศวกรรม 
      2. อำจำรย์ดวงกมล  กรรมแต่ง หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
      3. อำจำรย์อภิรัญธ์  จันทร์ทอง อำจำรย์ 
      4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปริญญำ สุนทรวงศ์ อำจำรย์ 
      5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำคม  ลักษณะสกุล อำจำรย์ 
      6. อำจำรย์ไพโรจน์  แสงอ ำไพ อำจำรย์ 
      7. อำจำรย์สันติ   กำรีสันต์    อำจำรย์ 
       8. อำจำรย์สันติพงษ์  คงแก้ว    อำจำรย์ 
          9. นำงสำวอริญรดำ  มำนพศิลป์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำหลักสูตร 
     4) สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
       1. อำจำรย์เสำวคนธ์  ชูบัว  หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
       2. อำจำรย์ดวงกมล  กรรมแต่ง หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
       3. อำจำรย์เกริกวุฒิ  กันเที่ยง  อำจำรย์ 
       4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นำตยำ  ชูพันธ์  อำจำรย์ 
       5. อำจำรย์พิมพรรณ  จิตนุพงศ์ อำจำรย์ 
          6. อำจำรย์เมธำพร  มีเดช  อำจำรย์ 
       7. นำงสำวนิภำภรณ์  แซ่เดี่ยว  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำหลักสูตร 
     5) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
       1. อำจำรย์เสำวคนธ์  ชูบัว  หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
       2. อำจำรย์ดวงกมล  กรรมแต่ง หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
       3. อำจำรย์กฤตชญำ  เทพสุริวงค์ อำจำรย์  
       4. อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล อำจำรย์ 
       5. อำจำรย์จุฑำมำศ  พรหมมำ อำจำรย์  
       6. อำจำรย์นำถนลิน  สีเขียว   อำจำรย์ 
       7. อำจำรย์ดนวัต   สีพุธสุข  อำจำรย์  
          8. นำยศุภณัฐ  พรหมคีรี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำหลักสูตร 
  6) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตรวจประเมินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
       1. อำจำรย์เสำวคนธ์  ชูบัว  หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
       2. อำจำรย์ดวงกมล  กรรมแต่ง หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
       3. อำจำรย์มรกต   กำรดี  อำจำรย์ 
          4. อำจำรย์อำรีรัตน์  ชูพันธ์  อำจำรย์ 
          5. อำจำรย์วชิร  ยั่งยืน  อำจำรย์ 

                    6. นำงสำวนิภำภรณ์  แซ่เดี่ยว  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรประจ ำหลักสูตร 

               อ านาจหน้าที่  
                        1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม    
                            ก ำหนดกำร 
                        2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องใน 
                            กิจกรรมประเมิน 
                        3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
                        4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
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          2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
                    1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตรวจประเมินวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยปิยชนน์   แก้วปักษำ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวสำยชล   ขนแดง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                3. นำยพุฒิพงศ์  นำรถพจนำนนท์ ผู้รับกำรสัมภำษณ์         
              4. นำงสำววิภำวรรณ  ปำนหงษ์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
              5. นำยศรัณย์ภัทร  เพชรชู  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวภำนิพัตต์  แก้วพิชัย  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำยศิวกร   ขุนชุม  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวชฎำภำ  ขุนหนู  ผู้รับกำรสัมภำษณ์  
                4. นำงสำวธัญญำรัตน์   จันทคำธ         ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 

                  5. นำงสำวขวัญฤทัย    เกียรติศักดิ์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงณฐภัทร  พงศ์นำถวัฒน์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวนิศำรัตน์   แซ่หลี  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำยพิเนต  อินทรสมบัติ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                 4. นำงสำวรวิสรำ   สุทธิ   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                 5. นำงสิริพรรณ  หวังอีน  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 

                  2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยณัฐพล ฟีสันเทียะ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำยคมกฤช  รำชประดิษฐ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำยปิยะวุฒิ  ปัทมดิลก  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยภัทรพงศ ์ พรหมเพ็ญ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวธีรนำฏ เวียงอินทร์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวมณฑิยำ  ปำนเนียม  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                4. นำยธวัชชัย  ทิพย์แก้ว  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยวชิระ ขันภักดี  ผู้รับกำรสัมภำษณ์          
             2. นำงสำววรรณวศิำ  ไชยภักด ี  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. อำจำรย์กัลยำรัตน์ เพชรศิริ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 

 
       3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจประเมินวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
           1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยนพดล มีชัย   ผู้รับกำรสัมภำษณ์         
             2. นำยชูศักดิ์   แสนเสนำ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวกมลพรรณ มีเดช   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
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                4. นำงสำวเกตน์นิภำ   นทีนำถ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. นำงสำวอรอุมำ   อุ่ยจรัส  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยศิริโชค   หนูใย   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวกฤษณำ  บุรีรักษ์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำยเฉลิมพล   เสนเรือง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                4. นำยทรงเกียรติ  จิโส๊ะ   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. ว่ำที่ร้อยตรีเฉลิม   มินสิน  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยจ ำนำน   ค ำคง   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำยจำฤทธิ์   เกื้อเม่ง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์   
             3. นำยอำนนท์  แก้วคงสุข  ผู้รับกำรสัมภำษณ์   
                4. นำยศรชัย  จันทร์กลับ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. นำยธนกฤต  ระเบียบดี  ผู้รับกำรสัมภำษณ์  

       4. สาขาวิชาการจัดการ ตรวจประเมินวันที่ 20 สิงหาคม 2564 
           1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวนันทนำ  ทองเกลี้ยง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวพลอยไพลิน  ซ้วนลิ่ม          ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวฐำนิตำ    สกุลรัตน์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                4. นำงสำวอทิตยำ    สุทธิช่วย  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. นำงสำวธมลวรรณ    พิศพรรณ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยรำเชนทร์  พิมพ์นนท์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวกรวี  ขนอม  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวหนึ่งฤดี  ปำนแก้ว  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                4. นำงสำวโสภติำ  แก้วชุม  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. นำยกิตติพร  อักษรคง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยธวัชพงศ์  เพชรลำย  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวอรภัควี  ใจแกล้ว  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงวรพร  น้อยลัทธี  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                4. นำงสำวธนำ เชำวนปรีชำ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. นำยโสภณ  อักษรคง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 

 
       5. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรวจประเมินวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
           1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยภัทร  ค ำรณฤทธิศร  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวอุทุมพร  ขวัญนำค  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวปำริฉัตร  จิตร์มุ่ง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                4. นำยจิรพัส  ฮ่ันเจริญ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. นำยกฤษฎำร์  ทองใหญ่  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
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           2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวมัธญำ  ประโยชน์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวเจนจิรำ  คุ้มเอียด  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยรัตนะ  ภำสมบูรณ์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวพัตรนำภำ  วงษ์วรชำติ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 

                 6. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตรวจประเมินวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
           1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยนำวิน  เพ็ชรชู  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำยพศิน  เมืองเกิด  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำยภวินท์ ศรีสุธรรม  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
              1. นำยวงศ์ตะวัน  สุขศำนติ์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงสำวณัฐธิดำ เม่งห้อง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวณัฐฐำพร  สมล่ ำ   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                4. นำงสำวปิติพร  เสือทอง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
                5. นำงสำวชญำนิศ  นวลประดิษฐ์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงเพชรรัตน์  ศรีนวล  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             2. นำงชนิดำ  ศิริสุนทร  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
             3. นำงสำวมัณฑนำ  ไกรศรีสมบัติ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
       
           อ านาจหน้าที่  

                              1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำก 
                                  ผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
                              2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
                              3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์สุเทพ สันติวรำนนท์    มหำวิทยำลัยหำดใหญ่      ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์ อำจชมภู   คณะวิทยำศำสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์ปรีชำ ชัยกูล      วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชยั     กรรมกำร 
 4. อำจำรย์ปรัศนีย์ กำยพันธ์             คณะบริหำรธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย     กรรมกำรและ            

                                                                                              เลขำนุกำร                                                                                              

อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 
    ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 

/3. จัดท ำรำยงำน... 
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3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
    รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
    ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ 
 2. อำจำรย์วำจิศำ  จันทรักษ์     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อำจำรย์กมลนันท์ ชีวรัตนำโชต ิ     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์สุพัชชำ  คงเมือง     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 5. นำงสำวเนตรลดำ ละอองทอง     หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 6. นำงสำวมนวรรธน์ โส๊ะหวัง     หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 7. นำยรณรุต ผลหิรัญ     หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 8. นำงสำยหยุด ด้วงหวัง     หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 9. อำจำรย์เสำวคนธ์ ชูบัว      หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
 10. อำจำรย์สุพร ฤทธิภักดี     หัวหน้ำสำขำวิศวกรรม 
 11. อำจำรย์ดวงกมล กรรมแต่ง     หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
 12. อำจำรย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง     หัวหน้ำหลักสูตรวชิำกำรจัดกำร 
 14. อำจำรย์มรกต กำรดี      หัวหน้ำหลักสูตรวชิำระบบสำรสนเทศฯ 
 15. อำจำรย์พิมพิศำ พรหมมำ     หัวหน้ำหลักสูตรวชิำกำรบัญชี 
 16. อำจำรย์กฤตชญำ เทพสุริวงค์     หัวหน้ำหลักสูตรวชิำกำรโรงแรมฯ 
 17. อำจำรย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง     หัวหน้ำหลักสูตรวชิำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 18. อำจำรย์ทักษกร พรบุญญำนนท์    หัวหน้ำหลกัสูตรวิชำวิศวกรรมโยธำ 
 19. อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย     หัวหน้ำแผนกงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 20. อำจำรย์น้ ำฝน จันทร์นวล     หัวหน้ำแผนกงำนบริกำรวิชำกำร 
 21. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำคม ลักษณะสกุล     หัวหน้ำงำนแผนกงำนวิจัยและพัฒนำ 
 22. อำจำรย์ภิริญำภรณ์ เจริญโรจนปรีชำ  หัวหน้ำงำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ 
 23. นำงสำวศิริทรัพย์ คล้ำยโพธิ์     เจ้ำหน้ำที ่
 24. นำงสำวกัญญำรัตน์ บัวสีรัน     เจ้ำหน้ำที ่
 25. นำงสำวมัติยำภรณ์  ศรีใส      เจ้ำหน้ำที ่
 26. นำงจิรำวรรณ สุดใจใหม่     เจ้ำหน้ำที ่
 27. นำงรัชน ู ใยสุหร่ำย           เจ้ำหน้ำที ่
 28. นำยไฉน  วรรณประดิษฐ    เจ้ำหน้ำที่ 
 29. นำงเกษรำ พูลติ้ม     เจ้ำหน้ำที่ 
 30. นำงสำวศิริขวัญ ศรีนวล     เจ้ำหน้ำที ่
 31. นำงสำวมัญชรี  ศรีจำลอง     เจ้ำหน้ำที ่
 32. นำยเข้มนท ี ศรีสุขล้อม     เจ้ำหน้ำที ่
 33. นำงนนทยำ ใจรักษ์     เจ้ำหน้ำที ่
 

 
 

    /อ ำนำจหน้ำที่... 
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  อ านาจหน้าที่  
                     1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม 
                          ก ำหนดกำร 
                     2.  ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
                          ในกิจกรรมประเมิน 
                     3.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 

    4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

        2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มประธานหลักสูตร 
     1. อำจำรย์กมลนันท์  ชีวรัตนำโชต ิ       ประธำนหลักสูตร 
    2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยณัฐ บัวทองเก้ือ       ประธำนหลักสูตร  
    3. อำจำรย์สันติ  กำรีสันต์       ประธำนหลักสูตร     
       4. อำจำรย์พิมพรรณ จิตนุพงศ์       ประธำนหลักสูตร 
       5. อำจำรย์จุฑำมำศ พรหมมำ      ประธำนหลักสูตร 
       6. อำจำรย์เสำวคนธ์ ชูบัว        ประธำนหลักสูตร 
   2) กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อำจำรย์พิมพิศำ พรหมมำ      อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    2. อำจำรย์ทักษกร พรบุญญำนนท์     อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    3. อำจำรย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง       อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำตยำ  ชูพันธ์      อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       5. อำจำรย์กฤตชญำ เทพสุริวงค์       อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       6. อำจำรย์มรกต กำรดี                 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   3) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
    1. อำจำรย์สุพร ฤทธิภักดี      อำจำรย์ผู้สอน 
    2. อำจำรย์เสำวคนธ ์ ชูบัว       อำจำรย์ผู้สอน 
    3. อำจำรย์ดวงกมล  กรรมแต่ง       อำจำรย์ผู้สอน  
   4) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำงสำวมนวรรธน ์ โส๊ะหวัง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
    2. นำงสำวอริญรดำ มำนพศิลป์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
    3. นำงสำวนพวรรณ  ทองบุญชู  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
       4. นำงจิรำวรรณ สุดใจใหม่  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
       5. นำงนนทยำ ใจรักษ์  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
       6. นำงสำวปรำงค์ทิพย์ พุทธสุภะ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
   5) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1. นำยปิยชนน ์  แก้วปักษำ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
       2. นำยณัฐพล  ฟีสันเทียะ  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
     3. นำยนพดล  มีชัย   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
    4. นำงสำวนันทนำ  ทองเกลี้ยง  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
    5. นำยภัทร    ค ำรณฤทธิศร  ผู้รับกำรสัมภำษณ์  
    6. นำยนำวิน   เพ็ชรชู  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
 

/6. กลุ่มผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ... 
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  6) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1. นำยอำนนท์   ทองน้อย  ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
   2. นำยศิริโชค  หนูใย   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
  7) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. นำงสำวมัณฑนำ  ไกรศรีสมบัติ        ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
   2. นำยจ ำนำน ค ำคง   ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 

            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 

 
                                                    
                                                              

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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