
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำ  
ที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่ อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
ว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำย  
ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล นั้น 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 28-29 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom 
Cloud Meetings ทั้งนี้เพ่ือให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วม
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.2   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.3   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.4   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
1.6   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทุกท่ำน กรรมกำร 
1,7   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทุกท่ำน กรรมกำร 
1.8   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทุกท่ำน กรรมกำร 
1.9   ผู้อ ำนวยกำรกองทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.10 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ 

กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

/3. อ ำนวยกำรในกำรตรวจ... 
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๓. อ ำนวยกำรในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไขในปีกำรศึกษำถัดไป 
 
 

2. ผู้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 2.1  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
  1. ศำสตรำจำรย์ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
  2. รองศำสตรำจำรย์ธวัช  ชิตตระกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
  3. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มทร.ศรีวิชัย 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมชัย  หิรัญวโรดม มทร.ธัญบุรี 
  5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรุณำ  แดงสุวรรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พล  เหลืองรังษี   มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ 

  
2.2  ผู้รับการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  2.2.1 กลุ่มผู้บรหิาร 
  1. ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส อธิกำรบดี 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิกำรบดี 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุทธนำ  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิกำรบดี  
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิกำรบดี 
  5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณพงค์  สังขวำสี รองอธิกำรบดี 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุดร  นำมเสน รองอธิกำรบดี 
  7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิกำรบดี 
  8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิกำรบดี 
   9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิกำรบดี 
  10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
  11. นำยสมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
  12. นำยสันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
  13. รองศำสตรำจำรย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุธรรม  ชุมพร้อมญำติ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
  15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
  16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยนันท์  ปัญญำวุทโส คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 
  17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
  18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ กำรประมง 
  19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธรรมศักดิ์  พุทธกำล คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ 
  20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิญญำ  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
  21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมฯและเทคโนโลยี 
  22. นำงนุชลี  ทิพย์มณฑำ คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 
  23. นำงสุภำพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
  24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฯ 
  25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมฯ 
  26. นำยภำณุมำศ  สุยบำงด ำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
 

/2๗. สัตวแพทย์หญิงเมธำสุ...   
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  27. สัตวแพทย์หญิงเมธำสุ  จันทร์รอด รักษำรำชกำรแทนคณบดีคณะสัตวฯ  
  28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
  29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 
  30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะพร  มูลทองชุน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำศรี  ศรีชัย  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำโนช  ข ำเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทรัพยำกรธรรมชำติฯ 
  33. นำงพิชำมญชุ์  วัฒนสุข   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีฯ 
  34. นำงอุษำ  ศรีเจริญ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
  35. นำยสถำพร  ขุนเพชร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  36. นำงดรุณี  ลีนิน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ 
  37. นำยสุจินดำ  แซ่ฮ้ัน    ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
  38. นำงสำววันเพ็ญ  จิตตพงศ์   ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
  39. นำงดำวดล  จันทรประทิน   ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
  40. นำงสำววิลำวัณย์  คชกำญจน์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
  41. นำงสฤญธรณ์  หมัดหมัน   ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 

42. รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช สุจริต  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
         สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  43. นำงสำวสุดคนึง ณ ระนอง   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
         สถำบันวิจัยและพัฒนำ  

44. นำยวิกิจ ผินรับ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศกำรวิจัย 
         และถ่ำยทอดเทคโนโลยี สถำบันวิจัยฯ 
  45. นำงชริยำ นนทกำญจน์   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  
         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

2.2.2 กลุ่มอาจารย ์
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย  คณะศิลปศำสตร์ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิวรรณ พวงสอน  คณะศิลปศำสตร์ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย ประทุมทอง  คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
4. นำยพิชิต เพ็งสุวรรณ    คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลพร วรรณชำติ  คณะบริหำรธุรกิจ 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำดำ ศรีเชื้อ  คณะบริหำรธุรกิจ 
7. นำงสำวรอฮำนำ แวดอเลำะ   คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
8. นำยนวัทตกร อุมำศิลป์   คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรเทพ วิรัชวงศ์  คณะวิทยำศำสตร์ฯ กำรประมง 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำพร อนันตสุข คณะวิทยำศำสตร์ฯ กำรประมง 
11. นำงสำวรำชำวดี จันทร์ทอง   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
12. นำยประเสริฐ นนทกำญจน์   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวี แสงสร้อย  คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรำธร สังข์ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
15. นำยจิรวัฒน์ จันทองพูน   คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรำภรณ์ วำณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศำสตร์ 
17. นำงสำวณปภัช ช่วยชูหนู   คณะเกษตรศำสตร์ 

  18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยใจ แก้วอ่อน  คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
  19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำษิต ชูกลิ่น  คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
  20. นำยเบนจำมิน ชนะคช    คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
  21. นำยสิทธิชัย นวลเศรษฐ   คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
  22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยวัฒน์ สำกุล  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
  23. นำยสิทธิศักดิ์ โรจชยะ   คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
  24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิตติมำ ชูพันธุ์  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  25. นำงสำวน้ ำฝน จันทร์นวล   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  26. นำงสิริปุณยำกรณ์ ไกรเทพ   วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
  27. นำงสำวนุชนำถ ทับครุฑ   วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
  28. ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ภำวนำ พุ่มไสว  วิทยำลัยรัตภูมิ 
  29. นำยสุห์ดี นิเซ็ง    วิทยำลัยรัตภูมิ 

2.2.3 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
1. นำงสำวศุภรดำ พูนแก้ว   คณะศิลปศำสตร์ 
2. นำงรุ่งนภำ แก้วนวล    คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
3. นำงวิไลพร ฟุ้งเกียรติไพบูลย์   คณะบริหำรธุรกิจ 
4. นำยภคิน พญำรัง    คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
5. นำงเสำวรัตน์ แสงศรีจันทร์   คณะวิทยำศำสตร์ฯ กำรประมง 
6. นำงสำวเพชรลดำ เรืองเพชร   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
7. นำงกิตติวรรณ จันทร์เอียด   คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
8. นำยไกรวิทย์ ชูชำติ    คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
9. นำงอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล   คณะเกษตรศำสตร์ 
10. นำยพรเทพ ชำญพล   คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
11. นำงสำวปวีณำ สันคุ้ม   คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
12. นำงสำวฐิตำรีย์ สมรูป   คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
13. นำงสำวมะลิวัลย์ หนูเซ่ง   คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
14. นำยเข้มนที ศรีสุขล้อม   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
15. นำงสำวกรวิษำ ร่มรื่น   วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
16. นำยศุภกร แก้วละเอียด   วิทยำลัยรัตภูมิ 

  17. นำยสุวรรณ พรมเขต   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  18. นำงสำวบุญบรรจง สำยลำด   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  19. นำงสำวเกศินี ใหมคง   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  20. นำงสำวบุญญำ วุทธชูศิลป์   สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติฯ 
  21. นำงสำววำรุณี จงกลศร ี   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีฯ 
  22. นำงสำวกัญญำภัทร อินทนนท ์  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
  23. นำยอภิชำติ คัญทะชำ   ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 
  24. นำงสำวณัฐกำนต์ คงเมฆำ   ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 
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  25. นำงวัชรี กกแก้ว    ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
  26. นำงจงกลนี ศรีจงกล   ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
  27. นำงสำวนิภำวรรณ นิ่มดวง   ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ 
  28. นำงธำรำรัตน์ อะฆะนัง   กองกลำง 
  29. นำงสำวสุนิสำ ทิพย์วำรี   กองนโยบำยและแผน 
  30. นำงสำวจำริณี แก้วประสิทธิ์   กองนโยบำยและแผน 
  31. นำงสำวสโรชำ เรืองกำญจน์   กองพัฒนำนักศึกษำ 
  32. นำยธีรธัชช์ แซ่ล้อ    กองบริหำรงำนบุคคล 
  33. นำงมัณฑนำ อินทยอด   กองคลัง 

2.2.4 กลุ่มนักศึกษา 
1. นำงสำวศลิษำ แก้วสุวรรณ์   คณะศิลปศำสตร์ 
2. นำงสำวจิตตภู แสวงผล   คณะศิลปศำสตร์ 
3. นำยพงศธร บุญสุข    คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
4. นำยภำคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร   คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
5. นำงสำวธิดำรัตน์ ศรีรักษ์   คณะบริหำรธุรกิจ 
6. นำยทัตพงศ์ พรหมจันทร์   คณะบริหำรธุรกิจ 
7. นำยอนุวัติ ศรีมณี    คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
8. นำงสำวสำลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน ์   คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
9. นำยกษิดิษฐ์ สงหนู    คณะวิทยำศำสตร์ฯ กำรประมง 
10. นำงสำวมำตำ สุวรรณคีรี   คณะวิทยำศำสตร์ฯ กำรประมง 
11. นำยยศชนินทร์ พินศิริกุล   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
12. นำงสำวจิตรำ พรหมเพ็ญ   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
13. นำงสำวอตินุช โกฏิเพชร์   คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
14. นำงสำวญำตำวี แสงประทีป   คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
15. นำยจิรำยุทธ หนุ่มน้อย   คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
16. นำยณชพล หวังสถิตทองใบ   คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
17. นำงสำวกัตติยำ ศรีสิริ   คณะเกษตรศำสตร์ 
18. นำยธนพงศ์ ศรีปำน    คณะเกษตรศำสตร์ 
19. นำงสำวกัญญำรัตน์ พรหมเพชร  คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
20. นำยเกียรติชัย พลสวัสดิ์   คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
21. นำยพรเทพ ชำญพล   คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
22. นำงสำวปวีณำ สันคุ้ม   คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
23. นำยเอกภพ ขำวเหลือง   คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
24. นำยนำบีล แดงนุ้ย    คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
25. นำงสำวกัญญมำศ สุขศำนติ์   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
26. นำยชูศักดิ์ แสนเสนำ   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
27. นำยอินทรเดช สมำธิ   วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
28. นำงสำวนำงสำวสำยทิพย์ ชูยก  วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

  29. นำยศุภชัย ขุนหน    วิทยำลัยรัตภูมิ 
  30. นำงสำวนฤมล ศรีสืบ   วิทยำลัยรัตภูมิ 
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2.2.5 กลุ่มผู้แทนชุมชน 
1. นำยธนินธรณ์ ขุนจันทร์   นำยกสมำคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด 
      พัทลุงและประธำนเครือข่ำยโฮมสเตย์ 
      ชุมชนตะโหมด 

    2. นำงสำวอุมมูกัลซูม มะดอหะ   ผู้ช่วยธุรกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
          ปำกบำง อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 
    3. นำงพรรณสิริ บ ำรุง    นำกยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลขนอม 
           อ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    4. นำยสวัสดิ์ ขุนนุ้ย    ผู้ใหญ่บ้ำนเขำหลัก ต ำบลน้ ำผุด  
          อ ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
    5. นำยวีระชำติ ยืนบุรี    สมำชิก Young Smart Farmer  
            จังหวัดสงขลำ และตัวแทนชุมชนต ำบล 
          สทิงหม้อ 

6. นำยสมหมำย หมำดทิ้ง    อดีตก ำนันต ำบลเขำไม้แก้ว หมู่ที่ 5 
      ต ำบลเขำไม้แก้ว อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
7. นำงสำวนุชรี ศรีพรมทอง   หัวหน้ำกองสวัสดิกำร อบต.ท่ำชะมวง  
      หมู่ที่ 5 ต ำบลท่ำชะมวง อ ำเภอรัตภูมิ 
       จังหวัดสงขลำ 
8. นำงวันเพ็ญ สำยชนะพันธ์   ผู้แทนต ำบลเกำะยอ อ ำเภอเมือง  
      จังหวัดสงขลำ 
9. นำยเจริญ บุญศรี    กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเครื่องแกงร่วมใจ  
      ต ำบลคีรีวง อ ำเภอปลำยพระยำ  
      จังหวัดกระบี่ 
10. นำงรัตนำวดี อุตตสุรดี   เกษตรกรทฤษฎีใหม่ โซลำร์เซลพัฒนำ 
      นวัตกรรมเกษตรบ้ำนโต๊ะเมือง  
      ต ำบลบำงหมำก อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
11. นำงสำวขวัญฤทัย ยึดมั่น กรรมกำรชุมชนบ้ำนวังไทร อบต.ถ้ ำใหญ่ 

อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
12. นำงแช่ม เพ็ชรจันทร์ ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนทุ่งกระบือ

ร่วมใจพัฒนำ 

2.3 ผู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รายมาตรฐาน 
2.3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
2. นำงดำวดล จันทรประทิน ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
3. นำงสำวสโรชำ เรืองกำญจน์ กองพัฒนำนักศึกษำ 
4. นำยรำเชนทร์ อำกำรส กองพัฒนำนักศึกษำ 
5. นำงจุฑำมำศ จันทร์เชย กองพัฒนำนักศึกษำ  
6. นำงสฤญธรณ์ หมัดหมัน ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
7. นำงสำวตรีสุวรรณ ชูชำติพงษ์ กองบริหำรงำนบุคคล 
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8. นำงสำวอุมำภรณ์ กรีโส ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
9. นำยต่อยศ เจริญ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
10. นำงสำววีรวรรณ อ ำภำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2.3.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำศรี ศรีชัย  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2. รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช สุจริต   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
3. นำงสำวสุดคนึง ณ ระนอง   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
4. นำยวิกิจ ผินรับ    สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
5. นำยสุวรรณ พรมเขต สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
6. นำงสำวบุญบรรจง สำยลำด สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
7. นำงสำวเกศินี ใหมคง สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

2.3.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 
2. นำงสำวณัฐกำนต์ คงเมฆำ ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 

2.3.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 
2. นำงสำวอุษณีย์ ศรีวำตำ ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 
3. นำยอภิชำติ คัญทะชำ ส ำนักกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ 

2.3.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
2. นำงสำววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
3. นำงสำวสุนิสำ ทิพย์วำรี กองนโยบำยและแผน 
4. นำงสำวจำริณี แก้วประสิทธิ์ กองนโยบำยและแผน 
5. นำงสำววิลำวัณย์ คชกำญจน์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
6. นำงวรันธร จันทรำกลุ กองคลัง 
7. นำงวรรณี รัตนประดิษฐ์ กองคลัง 
8. นำงสฤญธรณ์ หมัดหมัน ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
9. นำงสำวตรีสุวรรณ ชูชำติพงษ์ กองบริหำรงำนบุคคล 
10. นำยปกรณ ์ชำติพันธุ์ กองบริหำรงำนบุคคล 
11. นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
12. นำยชำติชำย ช่ำงแก้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
13. นำงสำวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
14. นำงสำวกวิตำ แก้วพุ่มช่วง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2.4 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
  1. นำงรจวรรณ  รำมแก้ว คณะศิลปศำสตร์ 

 2. นำงสำวมัติยำภรณ์  ศรีใส   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ  
 3. นำยชนำธิป  ลีนิน คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
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 4. นำงสำวศรัญญำ  แก้วปนทอง  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 5. นำงสำวกชธินันท์  ทองค ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 6. นำงสำวพรเพ็ญ  จันทรำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 7. นำงปิยวรรณ  ชูพูล คณะวิทยำศำสตร์ฯ กำรประมง 
 8. นำงจันตินำ  สุชำฎำ คณะเกษตรศำสตร์ 
 9. นำงสำวแสงเดือน  แก้วกลำง วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
 10. นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
 11. นำงสำวเดือนพัตรำ  จันทร์สุด คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
 12. นำงรำตรี  สุยบำงด ำ วิทยำลัยรัตภูมิ 
 
2.5 คณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด ผู้ช่วยอธิกำรบดี  
 2. นำยสถำพร  ขุนเพชร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 3. นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 4. นำงสำวมัชรินทร์  สังข์ไพฑูรย ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 5. นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 6. นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 7. นำงสำวกวิตำ  แก้วพุ่มช่วง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 8. นำงสำวสุชำดำ  บุญโท ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

9. นำงสำวอภิชญำ  ลิมปนะพิทยำธร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2.6 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษา 
          ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

  1. นำงสำวภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  2. นำงสำวเสำวคนธ์ ชูบัว    วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  3. นำงสำวมัญชรี ศรีจ ำลอง   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  4. นำงสำวดวงพร ง่วนสน   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  5. นำยวชิร ยั่งยืน    วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  6. นำยดนวัต สีพุธสุข    วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ 
  7. นำงสำวชนิภักดิ์ ครชำตรี   คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
  8. นำยเชิด คงห้อย    สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  9. นำงสำวหทัยรัตน์ หนักแน่น   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

หน้ำที่ 
1. เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ผ่ำนระบบออนไลน์ 

Zoom Cloud Meetings ตำมวัน เวลำ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ดังก ำหนดกำรประเมินคุณภำพฯ  
2. ร่วมรับกำรประเมิน ตอบประเด็นค ำถำมและรับสัมภำษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร

และผู้ที่เก่ียวข้องในกิจกรรมประเมิน 
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3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำนและน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประเมินไปใช้ประโยชน์
ในหน่วยงำนที่สังกัด 

  ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในวันที่ 31 ตุลำคม 2564 

  สั่ง  ณ  วันที่        เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  2564 
 

 
 
 

       (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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