
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะสัตวแพทยศำสตร์  
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละ
ระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม– 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 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 านาจหน้าที ่
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข 

 
/2. ผู้เข้ำร่วมกำรตรวจ... 
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-๒- 

2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจประเมินวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุภำภรณ์  ยิ้มเที่ยง ม.วลัยลักษณ์ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ชูชำติ  พันธ์สวัสดิ ์ ม.วลัยลักษณ์        กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ  วิทยำลัยกำรโรงแรมและ กรรมกำรและ

   กำรท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย เลขำนุกร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศิรินำถ  ศรีอ่อนนวล คณะอุตสำหกรรมเกษตร ผู้ฝึกประสบกำรณ์  
    มทร.ศรีวิชัย       ประเมิน  

อ านาจหน้าที ่
1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

 รับกำรตรวจประเมินฯและให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้ำง     คณบดี 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ ประธำนหลักสูตร 
 3. สัตวแพทย์หญิงเมธำสุ  จันทร์รอด   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
    4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.วิภำวี  แสงสร้อย  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน    
 5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.สินีนำฏ  เข็มบุบผำ  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
    ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุมำพร  ขิมมำกทอง     กรรมกำรหลักสูตร 
 ๗. สัตวแพทย์หญิงกัตติเนตร  สกุลสวัสดิพันธ์   หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ 
 ๘. นำงสำวสุภำภรณ์  กลิ่นแก้ว    นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๙. นำงพจนีย์  หมวดศรี    นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๑๐. นำงสำวอริศรำรัศ  ธุระกิจ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป       
 ๑๑. นำยสุรเชษฐ์  จ ำนงจิตร    นักวิชำกำรศึกษำ 

  อ านาจหน้าที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่  และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

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

 
 

/2.1.3 ผู้รับกำรสัมภำษณ์... 
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2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มผู้บริหาร 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ น.สพ.สิริศักดิ ์ ชีช้ำง      คณบดี 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์  ประธำนหลักสูตร 
 3. สัตวแพทย์หญิงเมธำสุ  จันทร์รอด    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.ดร.วิภำวี  แสงสร้อย  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน    
 5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.สินีนำฏ  เข็มบุบผำ   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
    ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุมำพร  ขิมมำกทอง      กรรมกำรหลักสูตร 
2) กลุ่มอาจารย์ 
 1. นำยสัตวแพทย์วิศรุต  สุดชู     อำจำรย์ 
 2. อำจำรย์มำริยำ  เสวกะ     อำจำรย์ 
 3. อำจำรย์วรำลี  ไกรนรำ     อำจำรย์ 
3) กลุ่มสายสนับสนุน 
 1. นำงกิติวรรณ  จันทร์เอียด     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป          
 2. นำงสุภำพร  กำญจนศิรำธิป      นักวิทยำศำสตร์ 
 3. นำงหัสยำ  ประพฤติชอบ       นักวิทยำศำสตร์ 
๔) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน 
 1. นำยวสวัตติ์  อุ้ยตยะกุล     นักศึกษำ 
 2. นำงสำวตรีภิมย์  พรส ำฤทธิ์     นักศึกษำ 
 3. นำยคุณัช  พลวิชัย     นักศึกษำ 
๕) กลุ่มศิษย์เก่า 
    1. นำงสำวชณิสรำ  สวีันทำ             ศิษย์เก่ำ 
 2. นำยอนุชำ  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล     ศิษย์เก่ำ 
 3. นำงสำวจิรำวรรณ  กำมูณ ี     ศิษย์เก่ำ 
๖) กลุ่มผู้ประกอบการ 
    1. นำยสัตวแพทย์เกรียงไกร  ธรรมศิลป์    ผู้ประกอบกำร         
 2. นำยสัตวแพทย์สรำยุทธ์  เจริญปำละ    ผู้ประกอบกำร  

อ านาจหน้าที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน 

2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 2๗ สิงหาคม 2564 
 1. ศำสตรำจำรย์วินัย  ประลมพ์กำญจน์  เกษียณอำยุรำชกำร   ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณรงค์ชัย  ชูพูล  คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์  อำจชมภู  คณะวิทยำศำสตร์และ  กรรมกำรและ    

      และเทคโนโลยี  เลขำนุกำร 
 

/อ ำนำจหน้ำที่... 
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อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

 รับกำรตรวจประเมินฯและให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้ำง        คณบดี 
 ๒. สัตวแพทย์หญิงเมธำสุ  จันทร์รอด   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.วิภำวี  แสงสร้อย  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน    
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.สินีนำฏ  เข็มบุบผำ  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
    ๕. สัตวแพทย์หญิงกัตตเินตร  สกุลสวัสดิพันธ์   หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯ 
 ๖. สัตวแพทย์หญิงกิติกำนต ์ สกุณำ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย 
 ๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ สุไหลหมำน  หมำดโหยด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
 ๘. นำงสำวจำรี  กลิ่นแก้ว    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 ๙. นำงสำวสุภำภรณ์  กลิ่นแก้ว    นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๑๐. นำงพจนีย์  หมวดศรี    นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๑๑. นำงสำวอริศรำรัศ  ธุระกิจ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป       
 ๑๒. นำยสุรเชษฐ์  จ ำนงจิตร    นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๑๓. นำงกิติวรรณ  จันทร์เอียด    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป       

 อ านาจหน้าที่  
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 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มผู้บริหาร 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้ำง      คณบดี 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.วิภำวี  แสงสร้อย   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ 
 3. สัตวแพทย์หญิงเมธำสุ  จันทร์รอด    รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

 2) กลุ่มอาจารย์ 
 1. สัตวแพทย์หญิงกิติกำนต์  สกุณำ    อำจำรย์ 
 2. สัตวแพทย์หญิงณัฐนรี  แรกเรียง    อำจำรย์ 
 3. สัตวแพทย์หญิงดิลกำ  ชุมทอง     อำจำรย์ 
 

/3) กลุ่มสำยสนับสนุน... 
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3) กลุ่มสายสนับสนุน 
 1. นำงนันทพร  ชูเรือง      นักวิทยำศำสตร์ 
 2. นำงพรปวีณ์  วงศ์กูล     นักวิทยำศำสตร์ 
 3. นำงพจนีย์  หมวดศรี     นักวิชำกำรศึกษำ 
๔) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน 
 1. นำงสำวหัซวำนี  ยูนุ ๊     นักศึกษำ 
 2. นำงสำวบงกชธร  มหำลำภมงคล    นักศึกษำ 
 3. นำงสำวฐิตำภรณ์  ทรัพย์ม ี     นักศึกษำ 
๕) กลุ่มศิษย์เก่า 
    1. นำงสำวฐิตินันต์  จันศรคีง     ศิษย์เก่ำ 
 2. นำยวิรงค์รอง  จันทะสระ     ศิษย์เก่ำ 
 3. นำยสิทธิชำติ  กิตติอุดมพร     ศิษย์เก่ำ 
๖) กลุ่มผู้ประกอบการ 
    1. นำยสัตวแพทย์ธนวัฒน์  เริ่มอรุณรอง    ผู้ประกอบกำร 
 2. สัตวแพทย์หญิงอรทัย  เกตุแก้ว     ผู้ประกอบกำร 

  อ านาจหน้าที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

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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