
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  แต่ละ
ระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม– ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๓   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๔   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๕   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๖   ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำ เนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข      
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๒ 

 

๒. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.๑ ระดับหลักสูตร 

๒.๑.๑ คณะกรรมการ 
 ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ   
ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี มหำวิทยำลัยสงขลำ  กรรมกำร 

    นครินทร์วิทยำเขตตรัง 
 ๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำรและ 

       มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 
 ๔. อำจำรย์สุวัฒนำ  พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยี ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

 กำรจัดกำรมทร.ศรีวิชัย ประเมิน 
  

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ               
ก าหนดตรวจประเมินวันที่ ๑๐- ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทักษญำ  สง่ำโยธิน วิทยำลัยพำณิชฯ ประธำนกรรมกำร 
  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒. อำจำรย์ฐำกร  สิทธิโชค มหำวิทยำลัยทักษิณ กรรมกำร 
   วิทยำเขตตรัง 
  ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 
     มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 

๔. อำจำรย์ชริสรำ  ปำนทอง คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
มทร.ศรีวิชัย  ประเมิน 

 

๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี              
ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ  เอกสมทรำเมษฐ์ มหำวิทยำลัยสงขลำ กรรมกำร 

 นครินทร์ 
๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำรและ 

    มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 
๔. อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์   คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

 มทร.ศรีวิชัย  ประเมิน 
 

๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน           
ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์     คณะครุศำสตร์ฯ ประธำนกรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย    

๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ      คณะครุศำสตร์ฯ กรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย 
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๓ 

 

๓. อำจำรย์จตุพร   ฮกทำ    วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ กรรมกำรและ 
    มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร  
๔. อำจำรย์สุพัตรำ  ค ำแหง   คณะเทคโนโลยีกำรฯ   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

 มทร.ศรีวิชัย  ประเมิน 
 

๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์           
    ก าหนดตรวจประเมินวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิรำภรณ์  จันทร์โพธนุกุล มหำวิทยำลัยสงขลำ ประธำนกรรมกำร 
 นครินทร์ 

  ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฆำยนีย์  ช. บุญพันธ์  มหำวิทยำลัยสงขลำ กรรมกำร 
     นครินทร์วิทยำเขตตรัง 

๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ       คณะครุศำสตร์ฯ  กรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย 

  ๔. อำจำรย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม คณะเทคโนโลยีกำรฯ   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
 มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 

 

๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง        ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย 
๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำรและ 
  มทร.มมทร.ศรีวิชัย เลขำนุกำร 

 ๔. อำจำรย์สุภำพรไชยรัตน์ คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
 มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 

๗)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการตลาด              
     ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. อำจำรย์ธนิถำ  แสงวิเชียร มหำวิทยำลัยสงขลำ   ประธำนกรรมกำร 
 นครินทร์  

 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย 

๓. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล มหำวิทยำลัยสงขลำ   กรรมกำร 
  นครินทร์ 

  ๔. อำจำรย์สุวัฒนำ  พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีกำรฯ  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
  มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 

 

 

 ๘)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า   
              ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์    คณะครุศำสตร์ฯ  ประธำนกรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย 
                               /2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 



๔ 

 

๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์      คณะวิศวกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย    
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ        คณะครุศำสตร์ฯ  กรรมกำรและ 

 มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร 
๔. อำจำรย์สุพัตรำ ค ำแหง คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

มทร.ศรีวิชัย ประเมิน    
 

อ านาจหน้าที่ 
๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำ ร

ประสำนงำน ไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำร

ตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ  ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

๔. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

๒.๑.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
   ๑. กลุ่มผู้บริหาร 
 ๑) อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
 ๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรกนก  โภคสวัสดิ ์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 ๓) อำจำรย์สุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 ๔) อำจำรย์ชัญญำนุช  โมรำศิลป์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 ๕) อำจำรย์เบนจำมิน ชนะคช   หวัหน้ำสำขำกำรจัดกำรนวัตกรรมและสำรสนเทศฯ 
 ๖) อำจำรย์ภูษณะ   พลสงครำม      หัวหน้ำสำขำกำรเงินและบัญชี 
 ๗) นำงสำวสุภำพร  ขุนทอง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
  

 ๒. กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ 
    ๑)  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วไลพร  สุขสมภักดิ์ อำจำรย์ 
 ๒)  อำจำรย์สุวิสำ  ไชยสุวรรณ  อำจำรย์ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑)  อำจำรย์นภำพร  เทพรักษำ      อำจำรย์ 
    ๒)  อำจำรย์มัณฑนำ   แดงเพชร       อำจำรย์ 
 

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
    ๑)  อำจำรย์สิทธิชัย  นวลเศรษฐ        อำจำรย์ 
 ๒)  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์โสพิศพิไล   ทองใส อำจำรย์ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงิน 
    ๑) อำจำรย์แพรวพรรณ  เอียดเกิด     อำจำรย์ 
 
       /หลักสูตร... 



๕ 

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
๑) อำจำรย์ณัฏฐ์วรดี   คณิตินสุทธิทอง    อำจำรย์ 
๒) อำจำรย์มัลลิกำ  อินทร์พรหม     อำจำรย์ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑)  อำจำรย์อรอุมำ   ส ำลี   อำจำรย์ 
 ๒)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำวิตรี  มุณีศรี  อำจำรย์ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
     ๑) อำจำรย์สุพัตรำ    ค ำแหง   อำจำรย์ 
  ๒) อำจำรย์กัญญำมน   มีแก้ว   อำจำรย์ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
 ๑) อำจำรย์เจษฎำ   ร่มเย็น   อำจำรย์ 
 ๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เย็นจิต  นำคพุ่ม            อำจำรย์ 
 

         ๓. กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
               ๑)  นำงสำวอมรรัตน์  ธนำวุฒ ิ   นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
               ๒)  นำยสำมำรถ   ศรีกำญจน์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๓)  นำงสำวศรีสมร   ศรหนู            เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๔)  นำงสำวมรรษสิณีช์  สวัสด ี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

๕)  นำยอนุวัฒน์  สุวรรณละออง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
               ๖)  นำงสำวสุนิษำ   จันทร์ประสิทธิ์  นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
               ๗)  นำงอำรยำ   แก้วคง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๘)  นำงสำววิภำวี  พันธ์ทอง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๙)  นำยณรงค์ชัย  มำคง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

  อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

ประเมิน 
๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

๒.๑.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์   
 ๑.  กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑) นำยชำญชัย  ยอดด ี   โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 
 

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑) นำยธีรศักดิ์  วัฒนสิน  บริษัทวัฒนสินกำรบัญชีและกฎหมำย จ ำกัด 
 

        /หลักสูตร... 
 



๖ 

 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 
 ๑) นำยพงษ์พิพัฒน์  ล้อดงบัง         ธนำคำรไทยพำณิชย์สำขำตลำดสดสะพำนสี่(ระยอง) 
 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑)  นำงจิดำภำ  บุญเพ็ชร  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วีวอย จ ำกัด 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑)  นำงระวรรณ  โสมแก้ว   วิทยำลัยอำชีวศึกษำปำกพนัง 

    ๒. กลุ่มบัณฑิต 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ 
     ๑)  นำงสำวผกำมำศ   ใหม่คงแก้ว 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑)  นำยปำณเดชำ  เขียวจินดำ 
 

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑)  นำงสำวนิรัชพร   สีหำมำตย์     
 ๒)  นำงสำวปำริฉัตร   มำศเมฆ  
   

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 
 ๑)  นำงสำวสุดำรัตน์   แช่มบริรักษ์ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑)  นำยณัฐพล  บุญเพ็ชร 
 ๒)  นำงสำวรุ้งนภำ  เวียงชัย 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑)  นำยฐิติวัสส์    ขนอม      

  ๒)  นำยทวีศักดิ์   รำษฎร  
 

๓. กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ 
 ๑) นำงสำวกัตติกมำส   วรำนุสำสน์   นักศึกษำ 
 ๒) นำงสำวน้ ำทิพย์  สีนวลอ่อน    นักศึกษำ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑)  นำยวรชิต   ไชยศรี          นักศึกษำ 
 ๒)  นำงสำวสุธำสินี  หนูเทพ       นักศึกษำ 
 ๓)  นำยศุภชัย   ทรงแก้ว     นักศึกษำ     
 ๔)  นำงสำวกำนต์ธีรำ   เศียรอุ่น      นักศึกษำ   
 ๕)  นำงสำวชุติมำ   ส้มแป้นเมือง     นักศึกษำ 
 ๖)  นำยอภิสิทธิ์   รัตนะ      นักศึกษำ  
 ๗)  นำยวรชิต  ไชยศรี       นักศึกษำ   
 
        /8) นำงสำวสุธำสินี...   



๗ 

 

 ๘)  นำงสำวสุธำสินี  หนูเทพ      นักศึกษำ   
 ๙)  นำยพนำวัลย์   อนงค์         นักศึกษำ 
 ๑๐) นำงสำวพฤกษำ   หงษ์ชำกรณ์    นักศึกษำ   
 ๑๑) นำงสำวรุ่งนภำ  ก้องพนิชกุล    นักศึกษำ   
 ๑๒) นำงสำวเบญจรงค์   คุ้ม    นักศึกษำ 
   

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑)  นำงสำวเพชรดำ  กำรนัด     นักศึกษำ  

๒)  นำงสำวเบญจพร  ยำนิยม    นักศึกษำ   
๓)  นำงสำววิริยำ   แสนพยุหะ    นักศึกษำ  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงิน 
 ๑)  นำงสำวปวีณำ  สันคุ้ม     นักศึกษำ  
 ๒)  นำงสำวธัญยชนก  ประดิษฐ์มล   นักศึกษำ 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑)  นำงสำวอรรวรรณ  ทะวงศ์    นักศึกษำ  
 ๒)  นำงสำวรวิวรรณ   คงจีน     นักศึกษำ 
 ๓)  นำยศรรักษ์   ไทรแก้ว     นักศึกษำ 
 ๔)  นำงสำวพัสวี   สุวรรณลออ    นักศึกษำ 
 ๕)  นำยสหรัฐ   อนันทบริพงค์     นักศึกษำ 
 ๖) นำงสำวจิรัชญำ   วรรณมณี    นักศึกษำ 
 ๗) นำยกรกวรรศ   รัตนสุภำ    นักศึกษำ 
 ๘) นำงสำวลีลำวดี   รัตนพันธ์    นักศึกษำ 
 ๙) นำงสำวตรีชฎำ   พรหมมำศ    นักศึกษำ 
 ๑๐) นำงสำวอินทิรำ   รำมอินทร์   นักศึกษำ  
 ๑๑) นำงสำวสุกัญญำ   ไหมแก้ว    นักศึกษำ 
 ๑๒) นำงสำวกันต์ฤทัย   ช่วยพิทักษ์    นักศึกษำ 
 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑)  นำงสำววีรยำ  หอมเดช     นักศึกษำ  
๒)  น.ส.ณัฐกมล   จิตร์จ ำนงค์     นักศึกษำ 
๓)  นำงสำวอรษำ  จอมชะนะ     นักศึกษำ  
๔)  น.ส.ณัฐกมล  จิตร์จ ำนง    นักศึกษำ  

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
 ๑)  นำงสำวศศิริน  ศิลำสิทธิ์    นักศึกษำ 
 ๒)  นำงสำวอรปรียำ  รอดรัตน์    นักศึกษำ 
 ๓)  นำงสำวชลธิชำ  จงจิตร ์    นักศึกษำ 
 ๔)  นำยนภดล   แซ่เฮง    นักศึกษำ 
 ๕)  นำงสำวอำรียำ  คลังทรัพย์    นักศึกษำ 
 ๖)  นำงสำวไลลำ  เส็นโรจน ์    นักศึกษำ 

          /หลักสูตร... 
 



๘ 

 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
 ๑)  นำงสำวพิมพ์รวี   เพ็ชรสีเงิน   นักศึกษำ 
 ๒)  นำงสำวจันทร์รัตน์   บุญประสิทธิ์   นักศึกษำ  
 ๓)  นำงสำวกัญญำรัตน์  สงเกื้อ     นักศึกษำ 
 ๔)  นำงสำวภูษณิศำ  คมฤทธิ์    นักศึกษำ 
 ๕)  นำยวิทวัส  นวลอ่อน      นักศึกษำ 
 ๖)  นำงสำวอรทัย  รักษ์ทอง    นักศึกษำ 
 ๗)  นำยณัฐดนัย  แก้วมณี     นักศึกษำ 
 ๘)  นำงสำวสุธำทิพย์  ภักดีพลเดช   นักศึกษำ 
 ๙)  นำยทรงกลด  ทองอยู่     นักศึกษำ 
 ๑๐)  นำยพรเทพ  ชำญพล     นักศึกษำ 
 ๑๑)  นำงสำวจำรุมล  ปัญจภำค   นักศึกษำ 
 ๑๒)  นำงสำวเสำวลักษณ์  สวัสดิสำร   นักศึกษำ 

      อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 ๒.๒ ระดับคณะ 
 ๒.๒.๑ คณะกรรมการ 
 ๑. ตรวจประเมินวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ๑)  รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ   ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิริศักดิ์  ชีช้ำง คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร   
      มทร.ศรีวิชัย   
 ๓)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ วิทยำลัยกำรโรงแรมและ กรรมกำร 
      กำรท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย 
 ๔) อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำรและ

   และกำรจัดกำร  
มทร.ศรีวิชัย เลขำนุกำร    
  

 อ านาจหน้าที่ 
๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
๓.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

๔.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
    /2.2.2 ผู้บริหาร... 



๙ 

 

๒.๒.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 

    ๑. กลุ่มผู้บริหาร 
 ๑)  อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

๒)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรกนก  โภคสวัสดิ ์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
๓)  อำจำรย์สุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
๔)  อำจำรย์ชัญญำนุช  โมรำศิลป์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
๕)  อำจำรย์เบนจำมิน  ชนะคช   หัวหนำสำขำกำรจัดกำรนวัตกรรมสำรสนเทศฯ 
๖)  อำจำรย์ภูษณะ  พลสงครำม      หัวหน้ำสำขำกำรเงินและบัญชี 
๗)  นำงสำวสุภำพร  ขุนทอง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  
 

     ๒. กลุ่มอาจารย์ 
   ๑) อำจำรย์บุปผชำติ  แต่งเกลี้ยง   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
  ๒) อำจำรย์ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง  สำขำวิชำกำรจัดกำร  
  ๓)  อำจำรย์กฤติกำ  กลับรินทร์   สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
  ๔)  อำจำรย์สิทธิชัย  นวลเศรษฐ   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด 
     ๕)  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เย็นจิต  นำคพุ่ม สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงกำรค้ำ 
  ๖)  อำจำรย์พจนำ  หอมหวล   สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 
  ๗)  อำจำรย์ปิยะพงษ์  เสนำนุช   สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๘)  อำจำรย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม   สำขำวิชำกำรบัญชี 
  ๙)  อำจำรย์สุวัฒนำ  พวงสุวรรณ   สำขำวิชำกำรเงิน 
 
  ๓. กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
  ๑)  นำงสำวอมรรัตน์  ธนำวุฒิ    นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
  ๒)  นำงสำวปิยภรณ์  คงศรีทอง   นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
  ๓)  นำงเครือวัลย์  หม่อมปลัด    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  ๔)  นำงสำวนุชเนตร  นำคะพันธ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  ๕)  นำงสำวสุนิษำ  จันทร์ประสิทธ์  นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
     ๖)  นำงสำววิภำวี  พันธท์อง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  ๗)  นำงอำรยำ  แก้วคง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     ๘)  นำยณรงค์ชัย  มำคง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

          อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กิจกรรมประเมิน 
๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

 
 

/๒.๒.๓ ผู้รับกำรสัมภำษณ์... 



๑๐ 

 

๒.๒.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์  
  ๑. กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 

๑) นำยทรงกลด  ทองอยู่   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรกำรตลำด) 
๒) นำงสำวณัฐติยำ  สำครจิตร   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรกำรตลำด) 
๓) นำงสำวอมัล   เจ๊ะเต๊ะ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ) 
๔) นำยนภพล  แซ่เฮง    นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงฯ) 
๕) นำงสำววิริยำ   แสนพยุหะ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรบัญชี) 
๖) นำงสำวณัฐรัตน์  ชีวีวิวัฒนว์งศ์  นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรบัญชี) 
๗)  นำยศรรักษ์   ไทรแก้ว   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรโลจิสติกส์) 
๘)  นำงสำวสิรภัทร  แก้วสว่ำง   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรโลจิสติกส์) 
๙)  นำงสำวณัชพิมพ์  เอ้ือพุทธจรรยำ  นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรเทคโนโลยีฯ) 
๑๐) นำยนิธิวัต  เวชกำมำ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรเทคโนโลยีฯ) 
๑๑) นำยอภิสิทธิ์   รัตนะ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำร) 
๑๒) นำยณัฐพัฒน  สุขแดง   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำร) 

  
  ๒. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

๑) นำงชบำ  อินทร์แก้วศรี     หัวหน้ำพยำบำล  โรงพยำบำลทุ่งสง 
   

  ๓. กลุ่มบัณฑิต 
๑) นำยเปรมพงศ์  พุฒซ้อน   ศิษย์เก่ำ 
๒) นำยคมสัน   บวร    ศิษย์เก่ำ 
  

  ๔. กลุ่มตัวแทนชุมชน 
๑) นำงสำวขวัญฤทัย   ยึดมั่น   คณะกรรมกำรชุมชนบ้ำนวังไทร 

         อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

          ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในวันที่ 1 กันยายน 2564 
 
   สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  สงิหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                              
    
 

                         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
                รองอธิกำรบดี  รักษำรำชกำรแทน 
                                                                อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 

สุเทพ ชูกลิ่น
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