
  

 
 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่          / ๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทีผ่่ำนหลักเกณฑ์กำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ AUN-QA  
เพ่ือรับกำรฝึกประสบกำรณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
  

 ตำมที่ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล       
ศรีวิชัย จัดโครงกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ระหว่ำง
วันที่ 27-29 มิถุนำยน 2564 และก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ได้มำตรฐำนของผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ AUN-QA นั้น  

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรตรวจงำนในโครงกำรฯ ตำมค ำสั่งแต่งตั้งที่ 988/2564 พิจำรณำคุณสมบัติ
และผลงำนตำมหลักเกณฑ์ในกำรจัดฝึกอบรมฯ แล้ว  จึงแต่งตั้ งผู้ที่ผ่ำนหลักเกณฑ์กำรฝึกอบรม 
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือรับกำรฝึกประสบกำรณ์ในกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN-QA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.1 อำจำรย์ปิยำภรณ์   ธุรกิจจ ำนง สำขำวิขำสถำปัตยกรรมศำสตร์  
1.2 อำจำรย์เอกพงษ์   คงฉำง สำขำวิชำทัศนศิลป์  

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
2.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล   บุญรอด สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
2.3 อำจำรย์ฮำลำวีย์   ฮะซำนี สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  
2.4 อำจำรย์ณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
2.5 อำจำรย์นวพล   เทพนรินทร์ สำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย  
2.6 อำจำรย์จรัญ   ธรรมใจ สำขำวิชำอุตสำหกำร  
2.7 อำจำรย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล สำขำวิชำไฟฟ้ำ 

3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 3.1 อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์ สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงกำรค้ำ 
 3.2 อำจำรย์พรรวจี   จันทร์นิ่ม สำขำวิชำกำรบัญชี 
 3.3 อำจำรย์สุพัตรำ   ค ำแหง สำขำวิชำกำรตลำด  
 3.4 อำจำรย์สุวัฒนำ   พวงสุวรรณ สำขำวิชำกำรเงิน 
 3.5 อำจำรย์ชริสรำ   ปำนทอง สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
 3.6 อำจำรย์พจนำ  หอมหวล สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 
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4. วิทยาลัยรัตภูมิ 
 4.1 อำจำรย์อ ำมรรัตน์  คงกะโชติ สำขำวิชำกำรบัญชี 
 4.2 อำจำรย์ศุภชัย  มะเดื่อ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 4.3 อำจำรย์สุห์ดี  นิเซ็ง สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 5.1 อำจำรย์สิริปุณยำกร   ไกรเทพ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 
 5.2 อำจำรย์ศิววงศ์   เพชรจุล สำขำวิชำกำรบัญชี  
 5.3 อำจำรย์ชยนรรจ์    ขำวปลอด สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
 5.4 อำจำรย์โอษฐ์สุมำ   ชุมพงศ ์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำติ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิธิพร   วรรณโสภณ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 6.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชฎำพร   เกลี้ยงจันทร์ สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 
 6.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิกรม  ฉันทรำงกูร สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
 6.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิทยำกร  ฤทธิมนตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
 6.5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์   อำจชมภู สำขำวิชำเทคโนโลยียำงและพอลิเมอร์ 
 6.6 อำจำรย์บุญเรือน   สรรเพชร สำขำวิชำเทคโนโลยีน้ ำมันปำล์มและโอลีโอเคมี   
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 7.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โสภิดำ   จรเด่น สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
 7.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมคิด   สุทธิศักดิ์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 7.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ   ละอองโชค สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 7.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิริรัตน์   พ่ึงชมภู สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกำร 
 7.5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรุณ   ลูกจันทร์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
 7.6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 
 7.7 อำจำรย์ณัฐพล   หนูฤทธิ์ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 7.8 อำจำรย์จุฬำลักษณ์   โรจนำนุกูล สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 8.1 รองศำสตรำจำรย์ธงชัย   นิติรัฐสุวรรณ สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ ำ 
 8.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดลฤดี   พิชัยรัตน์ สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร 
 8.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุทร   เจริญเดช สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
 8.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฌำนิกำ  แซ่แง่  ชูกลิ่น สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
 8.5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ   นิลออ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 8.6 อำจำรย์ปรีดำ  เกิดสุข สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
 8.7 อำจำรย์ศิลปชัย   เสนำรัตน์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
 8.8 อำจำรย์ขวัญตำ   ตันติก ำธน สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม (ป.โท) 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 9.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คณิศร   บุญรัตน์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 9.2 อำจำรย์ศยมน   พุทธมงคล สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
 9.3 อำจำรย์ศิรินันทร์  นำพอ สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 9.4 อำจำรย์วัชระ   ศรีสะกูล สำขำวิชำวิศวกรรมก่อสร้ำง  
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10. คณะเกษตรศาสตร์ 
 10.1 รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  ณ นคร สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
 10.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรศิลป์   สีเผือก สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (ป.โท) 
 10.3 อำจำรย์สุดนัย   เครือหลี สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
 10.4 อำจำรย์นิอร   จิรพงศธรกุล สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรจัดกำร 
    ทรัพยำกรประมง (ป.โท) 
 10.5 อำจำรย์ณปภัช   ช่วยชูหนู สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
 10.6 อำจำรย์สิริพงษ์   วงศ์พรประทีป สำขำวิชำประมง  
 10.7 อำจำรย์เศรษฐวัฒน์   ถนิมกำญจน์ สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
 10.8 อำจำรย์จรีวรรณ   จันทร์คง สำขำวิชำพัฒนำกำรเกษตรและกำรจัดกำรธุรกิจ 
   เกษตร 
11. คณะศิลปศาสตร์ 
 11.1 รองศำสตรำจำรย์พัชรินทร์  ฆังฆะ สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำร  
 11.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิวรรณ  พวงสอน สำขำวิชำกำรโรงแรม  
 11.3 อำจำรย์นุชเนตร   กำฬสมุทร์ สำขำวิชำกำรโรงแรม 
 11.4 อำจำรย์ศินีนำฎ   พูลเกื้อ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว  
 11.5 อำจำรย์ฉัตรดำว  ไชยหล่อ สำขำวิชำธุรกิจคหกรรมศำสตร์  
 11.6 อำจำรย์รุ่งทิพย์   รัตนพล สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 12.1 อำจำรย์อภิรัญธ์   จันทร์ทอง สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 12.2 อำจำรย์ทักษกร   พรบุญญำนนท ์ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  
 12.3 อำจำรย์อำรีรัตน์   ชูพันธ์ สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
 12.4 อำจำรย์เมธำพร   มีเดช สำขำวิชำกำรจัดกำร 
 12.5 อำจำรย์ภริศฑ์ชำก์   ชดช้อย สำขำวิชำกำรบัญชี  
 12.6 อำจำรย์น้ ำฝน   จันทร์นวล สำขำวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
13. คณะบริหารธุรกิจ 
 13.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  ผิวนวล สำขำวิชำกำรบัญชี 
 13.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัศนี  กำยพันธ์ สำขำวิชำกำรบัญชี 
 13.3 อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี สำขำวิชำกำรจัดกำร 
 13.4 อำจำรย์ปิยวรรณ    มำนะ สำขำวิชำกำรจัดกำร 
 13.5 นำยอำนนท์   บัวศรี สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ    
14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 14.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผกำมำส  ปุรินทรำภิบำล สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
 14.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิรินำถ  ศรีอ่อนนวล สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมอำหำรและบริกำร   
15. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 15.1 อำจำรย์สพ.ญ.กัตติเนตร   สกุลสวัสดิพันธ์ สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ 
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หน้าที ่ดังต่อไปนี้  
1. รับกำรฝึกประสบกำรณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์   

       AUN-QA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร ทั้งนี้สำมำรถฝึกประสบกำรณ์ประเมินฯ  
       จำกคณะทีส่ังกัดหรือต่ำงคณะ และไม่อนุญำตให้ฝึกในหลักสูตรที่ผู้ฝึกสังกัดอยู่ 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรประเมินฯ  
3. ฝึกเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกคณะกรรมกำรประเมินฯ ตลอดระยะเวลำกำรประเมิน  
4. อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

                  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่          เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564   

 

 

                                                                           
          (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 

            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

user
Typewriter
๑๙


	de63f9656886cf626e47f4d62ca782d02e2418107dfbfc366c989218669c0b0f.pdf

