
  

 
  
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่ 1201/๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วิทยำลัยรัตภูม ิ
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 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

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

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข          

/2. ผู้เข้ำร่วม... 
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  ตรวจประเมินวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 1. รองศำสตรำจำรย์ณัฎฐำ  จินดำเพ็ชร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์       ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์กุลภัทร์  ทองแก้ว         มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์       กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด  คณะวิศวกรรมศำสตร์มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๔. อำจำรย์ศุภชัย  มะเดื่อ                    วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย       ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

        ประเมิน 
 
 2) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  ตรวจประเมินวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 1. อำจำรย์พินิจ  ดวงจินดำ  มหำวิทยำลัยทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์นิจกำนต์  หนูอุไร       มหำวิทยำลัยทักษิณ   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ             วิทยำลัยกำรโรงแรมฯมทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๔. อำจำรย์สุห์ดี นิเซ็ง                 วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย       ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

        ประเมิน 
  
 3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตรวจประเมินวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 1. รองศำสตรำจำรย์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศริินทร์ญำ  เปียกกลิ่น         มหำวิทยำลัยทักษิณ  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ                       วิทยำลัยกำรโรงแรมฯมทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๔. อำจำรย์อ ำมรรัตน์  คงกะโชติ           วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย        ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

             ประเมิน 

อ ำนำจหน้ำที่ 
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 
 1. อาจารย์ภาณุมาศ   สุยบางด า    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อาริษา   โสภาจารย์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อาจารย์ธมลชนก   คงขวัญ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4  อาจารย์สุพัตรำ   เพ็งเกลี้ยง    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  
 5. นำยศุภกร   แก้วละเอียด    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

/6. อำจำรย์สุห์ดี... 
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    ๖. อาจารย์สุห์ดี   นิเซ็ง                หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรม 
    ๗. อาจารย์พัชรินทร์   บุญนุ่น             หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
    ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำรีย์   เต๊ะหละ   หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
    ๙. อาจารย์ศุภชัย   มะเดื่อ    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   ๑๐. อาจารย์อ ามรรัตน์   คงกะโชติ                  หัวหน้าสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต         

              ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์   สังขวาสี               อาจารย์ 
              ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวดี   มากอ้น                  อาจารย์ 
     ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวดล   นวลนภดล              อาจารย์ 
     ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันประชา   นวนสร้อย             อาจารย์ 
              ๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนะวิทย์   ทองวิเชียร              อาจารย์ 
              ๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาวนา   พุ่มไสว                  อาจารย์ 
     ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น  าเพ็ญ   พรหมประสิทธิ์         อาจารย์ 
              ๑๘. ผู้ชว่ยสาสตราจารย์วันดี   นวนสร้อย               อาจารย์ 
              ๑๙. อาจารย์สถาพร   ขุนเพชร                  อาจารย์ 
              ๒๐. อาจารย์ปรีชา   ชัยกูล                     อาจารย์ 
              ๒๑. อาจารย์ทักษ์สุริยา   หมาดสะ                 อาจารย์ 
              ๒๒. อาจารย์พิเชฐ   สุวรรณโณ               อาจารย์ 
              ๒๓. อาจารย์อัมรินทร์   สันตินิยมภักด ี          อาจารย์ 
              ๒๔. อาจารย์อรุณรักษ์   ตันพานิช                อาจารย์       
              ๒๕. อาจารย์ศุภสุตา   ตันชะโร                 อาจารย์              
              ๒๖. อาจารย์เพ็ญนภา   เชาวนา                  อาจารย์ 
              ๒๗. อาจารย์ทศพิธ   วิสมิตนันท์               อาจารย์ 
              ๒๘. อาจารย์สมชาย   ตุละ                   อาจารย์ 
              ๒๙. นางสาวพณิตา   คชกูล                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๐. นางกฤษณาพร   นวลสระ                  นักวิชาการศึกษา 
              ๓๑. นางราตรี   สุยบางด า                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๒. นายโฆษิต    รัตนบุรินทร์               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๓. นางสิรินารถ   ชูพันธ์                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๔. นางสาวปิยนชุ   ศรีรีภพ                  นักวิชาการศึกษา 
              ๓๕. นางสาวแสงเทียน   จันทร์แสงทอง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๖. นายอาซัน   วงค์หมัดทอง             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
              ๓๗. นางสาวนภัตตนันท์   สุวรรณรัตน์              นักประชาสัมพันธ์ 
              ๓๘. นายหรอเฉด   เส่หล๊ะ                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๙. นางสาวธัชกร   กัญกาญจนะ             นักวิชาการพัสดุ 

/อ านาจหน้าที่ 
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         อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

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

2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา 
  1. ว่ำที่ร้อยตรีอนุพงศ์   เกิดสุข     นักศึกษำ 
 2. นำยวสุธร   เพ็ญมำศ     นักศึกษำ 
 3. นำงสำวหฤทัย   แสนเกื้อ     นักศึกษำ 
    ๔. นำงสำวจินตนำ   ทองรูจี     นักศึกษำ 
    ๕. นำงสำวกนกวรรณ   เลิศศิริวิบูลย์  นักศึกษำ 
    ๖. นำยบำซิล   หมัดเลียด              นักศึกษำ 
    ๗. นำยสุชำครีย์   ฤทธิเดช             นักศึกษำ 
    ๘. นำยภำนุพงศ์   มำกเล่ง             นักศึกษำ 

              ๙.  นายพงษ์พิพัฒน์  รอดสง           นักศึกษา 

             ๑๐. นายนัสสรณ์  อวะภาค            นักศึกษา 

             ๑๑. นายสุกันยา  พลายวัน            นักศึกษา 

             ๑๒. นายอลงกรณ์  บุญเนียม          นักศึกษา 

             ๑๓. นายอดิศร    จายุพันธ์             นักศึกษา 

             ๑๔. นายบัณฑิต   ฤทธิเดช             นักศึกษา 

2) กลุ่มศิษย์เก่า/บัณฑิต 
 1. นำย บุญฤทธิ์  สุวรรณมณี         ลูกจ้างรายวัน บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป       
 2. นำยเอกสิทธิ์   กำฬรัตน์            IT OPERATION  บจก.คอนโทรล ดำต้ำ         
 3. นำยวริทธิ์   ชุมทอง                 ช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    ๔. นายไตรเทพ   ดวงสุวรรณ          ช่างติดตั ง บจก. ธัญพล อีควิปเม้นท์  

   ๕. นายจักราวุทธ   พรหมขจร         ช่างควบคุมเครื่องจักร บจก. ไฮเทคฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟค 

    ๖. นายอัษฎา   พรหมเพชร            ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
                1. นำงสำวน้ ำฝน   ศรีไสย กรรมกำรผู้จัดกำรน้ ำฝนกำรสอบบัญชี 
                2. นางสาวจตุพร   แซ่ลิ่ม กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท สมำร์ทแอคเคำติ้ง (ไทยแลนด์) 
                3. นำงณัฐธิดำ   รุจิระกำรกุล ผู้จัดกำรส ำนักบัญชีณัฐ 
                   ๔. นำยฤทธิชัย   จิตภักดีบดินทร ์    CTO บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป  
                   ๕. นำยสวัสดิ ์  จันทรักษ์              นำยช่ำงไฟฟ้ำอำวุโส ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
                ๖. นำยนรำดร   บัวขวัญ              OSM บจก.คอนโทรล ดำต้ำ     

    /อ ำนำจหน้ำที่ 
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  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดโครงกำร/ 

กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน                                                                                   

2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 1. รองศำสตรำจำรย์ธวัช  ชิตตระกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง คณะสถำปัตยกรรมฯ มทร.ศรีวิชัย   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วรำวุฒิ  ดวงศิริ         คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย        กรรมกำร                        

๔. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล     คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

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. อาจารย์ภาณุมาศ   สุยบางด า   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 

 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อาริษา   โสภาจารย์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อาจารย์ธมลชนก   คงขวัญ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4  อาจารย์สุพัตรำ   เพ็งเกลี้ยง    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  
 5. นำยศุภกร   แก้วละเอียด    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
    ๖. อาจารย์สุห์ดี   นิเซ็ง                หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรม 
    ๗. อาจารย์พัชรินทร์   บุญนุ่น             หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
    ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำรีย์   เต๊ะหละ   หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
    ๙. อาจารย์ศุภชัย   มะเดื่อ              หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  ๑๐. อาจารย์อ ามรรัตน์   คงกะโชติ                 หัวหน้าสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 

            ๑๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์   สังขวาสี                 อาจารย์ 
            ๑๒. ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภาวดี   มากอ้น                   อาจารย์ 
  ๑๓. ผูช้่วยศาสตราจารย์ศิวดล   นวลนภดล                อาจารย์ 
  ๑๔. ผูช้่วยศาสตราจารย์วันประชา   นวนสร้อย                อาจารย์ 
           ๑๕. ผูช้่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์   ทองวิเชียร                อาจารย์ 

     /16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำวนำ... 
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           ๑๖. ผูช้่วยศาสตราจารย์ภาวนา   พุ่มไสว                    อาจารย์ 
  ๑๗. ผูช้่วยศาสตราจารย์น  าเพ็ญ   พรหมประสิทธิ์           อาจารย์ 
           ๑๘. ผูช้่วยสาสตราจารย์วันดี   นวนสร้อย                 อาจารย์ 
           ๑๙. อาจารย์สถาพร   ขุนเพชร                    อาจารย์ 
           ๒๐. อาจารย์ปรีชา   ชัยกูล                       อาจารย์ 
           ๒๑. อาจารย์ทักษ์สุริยา   หมาดสะ                    อาจารย์ 
           ๒๒. อาจารย์พิเชฐ   สุวรรณโณ                  อาจารย์ 

๒๓. อาจารย์อัมรินทร์   สันตินิยมภักด ี            อาจารย์ 
๒๔. อาจารย์อรุณรักษ์   ตันพานิช                   อาจารย์       

           ๒๕. อาจารย์ศุภสุตา   ตันชะโร                    อาจารย์              
           ๒๖. อาจารย์เพ็ญนภา   เชาวนา                     อาจารย์ 
           ๒๗. อาจารย์ทศพิธ   วิสมิตนันท์                  อาจารย์ 
           ๒๘. อาจารย์สมชาย   ตุละ                         อาจารย์ 
           ๒๙. นางสาวพณิตา   คชกูล                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๐. นางกฤษณาพร   นวลสระ                   นักวิชาการศึกษา 
           ๓๑. นางราตรี   สุยบางด า                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๒. นายโฆษิต   รัตนบุรินทร์                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๓. นางสิรินารถ   ชูพันธ์                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๔. นางสาวปิยนุช   ศรีรีภพ                    นักวิชาการศึกษา 
           ๓๕. นางสาวแสงเทียน   จันทร์แสงทอง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๖. นายอาซัน   วงศห์มัดทอง              นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
           ๓๗. นางสาวนภัตตนันท์   สุวรรณรัตน์              นักประชาสัมพันธ์ 
           ๓๘. นายหรอเฉด   เส่หล๊ะ                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๙. นางสาวธชักร   กัญกาญจนะ              เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

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

 
 
 

/2.2.3 ผู้รับกำรสัมภำษณ์... 
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2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา 
  1. ว่ำที่ร้อยตรีอนุพงศ์  เกิดสุข นักศึกษำ 
 2. นำยวสุธร  เพ็ญมำศ นักศึกษำ 
 3. นำงสำวหฤทัย  แสนเกื้อ นักศึกษำ 
    ๔. นำงสำวจินตนำ  ทองรูจี นักศึกษำ 
    ๕. นำงสำวกนกวรรณ  เลิศศิริวิบูลย์  นักศึกษำ 
    ๖. นำยบำซิล  หมัดเลียด               นักศึกษำ 
    ๗. นำยสุชำครีย์  ฤทธิเดช              นักศึกษำ 
    ๘. นำยภำนุพงศ์  มำกเล่ง              นักศึกษำ 

              ๙.  นายพงษ์พิพัฒน์ รอดสง            นักศึกษา 

             ๑๐. นายนัสสรณ์ อวะภาค              นักศึกษา 

             ๑๑. นายสุกันยา พลายวัน              นักศึกษา 

             ๑๒. นายอลงกรณ์ บุญเนียม           นักศึกษา 

             ๑๓. นายอดิศร   จายุพันธ์              นักศึกษา 

             ๑๔. นายบัณฑิต   ฤทธิเดช             นักศึกษา 

2) กลุ่มศิษย์เก่า/บัณฑิต 
 1. นำยบุญฤทธิ์  สุวรรณมณี         ลูกจ้างรายวัน บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป       
 2. นำยเอกสิทธิ์  กำฬรัตน์            IT OPERATION  บจก.คอนโทรล ดำต้ำ         
 3. นำยวริทธิ์  ชุมทอง                 ช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    ๔. นายไตรเทพ ดวงสุวรรณ          ช่างติดตั ง บจก. ธัญพล อีควิปเม้นท์  

   ๕. นายจักราวุทธ พรหมขจร         ช่างควบคุมเครื่องจักร บจก. ไฮเทคฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟค 

    ๖. นายอัษฎา พรหมเพชร            ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
                1. นำงสำวน้ ำฝน ศรีไสย กรรมกำรผู้จัดกำรน้ ำฝนกำรสอบบัญชี 
                2. นางสาวจตุพร แซ่ลิ่ม กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท สมำร์ทแอคเคำติ้ง (ไทยแลนด์) 
                3. นำงณัฐธิดำ รจุิระกำรกุล ผู้จัดกำรส ำนักบัญชีณัฐ 
                   ๔. นำยฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์       CTO บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป  
                   ๕. นำยสวัสดิ ์จันทรักษ์                นำยช่ำงไฟฟ้ำอำวุโส ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
                ๖. นำยนรำดร บวัขวัญ                OSM บจก.คอนโทรล ดำต้ำ         

  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดโครงกำร/ 

กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 
/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


