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เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
.................................................
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำตำมเจตนำรมณ์ ข องกฎกระทรวงกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ล ะระดั บ และประเภทกำรศึ กษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริห ำรคุณภำพกำรศึกษำ
ที่ ส ถำนศึ ก ษำจั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำและสร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสำธำรณชนว่ ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย กำหนดกำรตรวจประเมินคุ ณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม- 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้เพื่อให้
กำรดำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
๑.2 รองอธิกำรบดีประจำวิทยำเขตตรัง
๑.3 รองอธิกำรบดีประจำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช
๑.4 รองอธิกำรบดีทุกท่ำน
1.5 ผูช้ ่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน
1.6 คณบดีทุกท่ำน
1.7 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน
๑.8 ผูช้ ่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด)

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

อานาจหน้าที่
๑. กำหนดนโยบำย หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือ ว่ำกำร
ประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
๓. อำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและนำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข
/2. ผู้เข้ำร่วม...

-๒-

2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2563
2.1 ระดับหลักสูตร
2.1.1 คณะกรรมการ
1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท ตรวจประเมินวันที่ 5 สิงหาคม 2564
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ธัญญำ พันธ์ฤทธิ์ดำ
ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
ประธำนกรรมกำร
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
กรรมกำร
3. อำจำรย์จตุพร ฮกทำ
วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. อำจำรย์ศิลปชัย เสนำรัตน์
คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
2) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ตรวจประเมินวันที่ 6 สิงหาคม 2564
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ประธำนกรรมกำร
2. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ เอกสมทรำเมษฐ์ มอ.หำดใหญ่
กรรมกำร
3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ ดุลยะลำ
คณะศิลปศำสตร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฌำนิกำ แซ่แง่ ชูกลิ่น คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2564
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พีรนำฏ คิดดี
ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
ประธำนกรรมกำร
2. อำจำรย์ธนิตำ อำรีรบ
มอ.หำดใหญ่ วข.ภูเก็ต กรรมกำร
3. อำจำรย์จตุพร ฮกทำ
วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. รองศำสตรำจำรย์ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2564
1. อำจำรย์พรพิมล เชื้อดวงผุย
มอ.หำดใหญ่
ประธำนกรรมกำร
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พัฒนสุดำ ศิรินุพงศ์
มอ.หำดใหญ่ วข.ปัตตำนี กรรมกำร
3. อำจำรย์แววฤดี แววทองรักษ์
มอ.หำดใหญ่ วข.ปัตตำนี กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. อำจำรย์ปรีดำ เกิดสุข
คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
5) สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นา ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2564
1. อำจำรย์พรพิมล เชื้อดวงผุย
มอ.หำดใหญ่
ประธำนกรรมกำร
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
มอ.หำดใหญ่
กรรมกำร
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เทียนทิพย์ ไกรพรม
มอ.หำดใหญ่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ นิลออ
คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
5. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ดลฤดี พิชัยรัตน์
คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
6) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2564
1. อำจำรย์รวี รัตนำคม
มอ.หำดใหญ่ วข.ภูเก็ต ประธำนกรรมกำร
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อำนุช คีรีรัฐนิคม
ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
กรรมกำร
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เอกพล กำละดี
ม.สุโขทัยธรรมำธิรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุทร เจริญเดช
คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
7) สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา ตรวจประเมินวันที่ 13 สิงหาคม 2564
1. อำจำรย์พรพิมล เชื้อดวงผุย
มอ.หำดใหญ่
ประธำนกรรมกำร
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ธัญญำ พันธ์ฤทธิ์ดำ
ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
กรรมกำร
3. อำจำรย์จตุพร ฮกทำ
วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. อำจำรย์ขวัญตำ ตันติกำธน
คณะวิทย์-ประมง
ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน
/อำนำจหน้ำที่...
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อำนำจหน้ำที่
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ
เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ
2. ดำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่กำหนด
3. จัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่
รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ
สำนักงำนอธิกำรบดี
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563
2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วรพร ธำรำงกูร
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์สุนันทำ ข้องสำย
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชำคริยำ ฉลำด
5. อำจำรย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี

อำนำจหน้ำที่
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และดำเนินกิจกรรมครบตำมกำหนดกำร
2. ร่วมตอบประเด็นคำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม
ประเมิน
3. นำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่
4. ร่วมดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน
2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก)
1) กลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ จิตรภักดี
2. อำจำรย์ขวัญตำ ตันติกำธน
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ลักษมี วิทยำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์นพรัตน์ มะเห
2. อำจำรย์นัฏฐำ คเชนทร์ภักดี
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ดลฤดี พิชัยรัตน์
4. รองศำสตรำจำรย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณำเดช
5. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อุไรวรรณ วัฒนกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ นิลออ
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เอนก สำวะอินทร์
3. อำจำรย์กนกรัตน์ รัตนพันธุ์
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชำคริยำ ฉลำด
5. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์นพดล โพชกำเนิด
/สำขำวิชำ...
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พรเทพ วิรัชวงศ์
2. รองศำสตรำจำรย์พชร เพ็ชรประดับ
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วรพร ธำรำงกูร
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
5. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นา
1. รองศำสตรำจำรย์ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์ สงรักษ์
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์รัตนำพร อนันตสุข
4. รองศำสตรำจำรย์ชมพูนุช โสมำลีย์
5. อำจำรย์ปรีดำ เกิดสุข
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ฌำนิกำ แซ่แง่ ชูกลิ่น
2. อำจำรย์กัตตินำฏ สกุลสวัสดิพันธ์
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
4. อำจำรย์ทัศนภำ ว่องสนั่นศิลป์
5. อำจำรย์พรอุมำ ไกรนรำ
สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อุทร เจริญเดช
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์มำโนช ขำเจริญ
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วัฒนำ วัฒนกุล
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณำเดช
5. อำจำรย์วิกิจ ผินรับ
2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท
1. อำจำรย์กนกรัตน์ รัตนพันธุ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ลักษมี วิทยำ
2. รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช สุจริต
3. อำจำรย์นัฏฐำ คเชนทร์ภักดี
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ดลฤดี พิชัยรัตน์
5. รองศำสตรำจำรย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณำเดช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ นิลออ
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เอนก สำวะอินทร์
3. อำจำรย์กนกรัตน์ รัตนพันธุ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์จันทรำ อุ้ยเอ้ง
2. อำจำรย์ทัศนภำ ว่องสนั่นศิลป์
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชำยยุทธ สุดทองคง
4. อำจำรย์ศิลปชัย เสนำรัตน์
/สำขำวิชำ...
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สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นา
1. รองศำสตรำจำรย์ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์ สงรักษ์
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์รัตนำพร อนันตสุข
4. รองศำสตรำจำรย์ชมพูนุช โสมำลีย์
5. อำจำรย์ปรีดำ เกิดสุข
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ฌำนิกำ แซ่แง่ ชูกลิ่น
2. อำจำรย์กัตตินำฏ สกุลสวัสดิพันธ์
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
4. อำจำรย์ทัศนภำ ว่องสนั่นศิลป์
5. อำจำรย์พรอุมำ ไกรนรำ
สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา
1. รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ เกิดปรำง
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ปรีดำ ภูมี
3. อำจำรย์สุพัชชำ ชูเสียงแจ้ว
3) กลุม่ นักศึกษาปัจจุบัน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท
1. นำยทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1. นำงสำวกำญจนำ ขนำนใต้
2. นำงสำวธนัญพร ภูมิพันธ์
3. นำงสำวเบญญำภำ ทองดียิ่ง
4. นำงสำวดวงกมล ทองด้วง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. นำงสำวศุภมำส ก้ำนจันทร์
2. นำงสำวปิ่นวดี ชูเสียงแจ้ว
3. นำงสำวหฤทชนัน จันทร์เพชร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1. นำงสำวมำตำ สุวรรณคีรี
2. นำงสำวสุภำวดี ชูมี
3. นำงสำวทัศภำภรณ์ ชูสวัสดิ์
4. นำงสำว พิไลวรรณ ดีหลิว
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นา
1. นำงสำวศิริญำภรณ์ พันธ์ศิริ
2. นำงสำวจันทิมำ พำกเพียร
3. นำยอัษฎำ สุทธิคณะ
4. นำยสัชฌุกร พริกชูผล
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1. นำงสำวขนิษฐำ ชุมแก้ว
2. นำงสำววรำงคณำ เพ็ชร์แก้ว
/3. นำงสำว...
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3. นำงสำวรัตนชนีกร ศรีรัตน์
4. นำงสำวสิริภัทร แสงหิรัญ
สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา
1. นำงสำวโศรยำ อินทร์จันทร์
2. นำยกฤษฎำ กองสุข
4) กลุม่ ศิษย์เก่า
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท
1. นำยนินรพัทธ์ พรหมฤทธิ์
2. นำงสำวปิยพร ฤทธิ์ทอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1. นำงสำวนัฐชยำ แอสู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1. นำงสำวฉัตรจิตรำ ทองภิรมย์
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นา
1. นำงสำววรนิต ฤทธิสำคร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1. นำยโสภณ ณิชำกรณ์พงศ์
สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา
1. นำยชำญวิทย์ ครชำตรี
4) กลุม่ ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป.โท
1. นำยบัญญัติกิจ สุขฉนวน
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. นำงจิรภำ เพชรรักษ์
ผู้อำนวยกำรส่วนทรัพยำกรน้ำ
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
1. นำงสำวธนิดธ์สรณ์ สุขลิ้ม
ผู้บริหำรงำนขำย เขตกำรขำยภำคใต้เขต 4
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1. นำยณรงค์ คงเอียด
ผู้อำนวยกำรอุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหม
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นา
1. นำงสำวพิลำวัลย์ แจ่มกมล
ผู้ประกอบกำรอิสระ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1. นำยนรำทิพย์ วงศ์แก้ว
หัวหน้ำแผนกน้ำยำงข้น บริษัท กว้ำงเขิ่น จำกัด
สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา
1. นำยอนัทเดช เดชทิพรักษ์
ผู้จัดกำรบริษัทไทยยูเนี่ยนแฮชเธอร์ จำกัด สำขำสะทิงพระ
อำนำจหน้ำที่
1. เข้ำร่ วมโครงกำร/กิจ กรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด
โครงกำร/กิจกรรม
2. ร่วมตอบประเด็นคำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน
/2.2 ระดับคณะ...
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2.2 ระดับคณะ
2.2.1 คณะกรรมการ
1) ตรวจประเมินวันที่ 20 สิงหาคม 2564
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ ขอพลอยกลำง
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล ทวีสินโสภำ
3. อำจำรย์กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภำ
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ณรงค์ชัย ชูพูล

ข้ำรำชกำรบำนำญ
วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะอุตสำหกรรมเกษตร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

อำนำจหน้ำที่
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ
เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ
2. ดำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่กำหนด
3. จัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่
รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ
สำนักงำนอธิกำรบดี
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563
2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วรพร ธำรำงกูร
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์สุนันทำ ข้องสำย
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชำคริยำ ฉลำด
5. อำจำรย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง
6. รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ เกิดปรำง
7. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พรเทพ วิรัชวงศ์
8. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์จันทรำ อุ้ยเอง
9. นำงเสำวรัตน์ แสงศรีจันทร์
10. นำงณปภัช เมืองแก้ว
11. นำงกฤติยำภรณ์ บุญเดช
12. นำงสำวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี
13. นำงสำวกัญจน์กมล กลิ่นหอม
14. นำงวลัยพร สงเสน
15. นำยอำทิตย์ ด้วนเกตุ
16. นำงสำวกนกวรรณ จู้ห้อง
17. นำงสำวปรีดำ คงประสม
18. นำงศิรมิ ำ กรุงแก้ว
19. นำงปิยวรรณ ชูพูล

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
หัวหน้ำสำขำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
หัวหน้ำสำขำวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป
ผู้รับผิดชอบหน่วยบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบหน่วยกำรเงินและบัญชี
ผู้รับผิดชอบหน่วยนโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบหน่วยหลักสูตร/หน่วยบริกำรวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัยและฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบหน่วยแนะแนว/ให้คำปรึกษำ
ผู้รับผิดชอบหน่วยกิจกรรมนักศึกษำ/หน่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
หน่วยสำรสนเทศ
หน่วยสำรบรรณ
หน่วยพัสดุ
หน่วยประกันคุณภำพ

/อำนำจหน้ำที่...
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อำนำจหน้ำที่
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และดำเนินกิจกรรมครบตำมกำหนดกำร
2. ร่วมตอบประเด็นคำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม
ประเมิน
3. นำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่
4. ร่วมดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน
2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์
1) กลุ่มตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน
1. อำจำรย์ขวัญตำ ตันติกำธน
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ป.โท
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ดลฤดี พิชัยรัตน์
สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์นุชนำฎ นิลออ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์พรเทพ วิรัชวงศ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
5. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์รัตนำพร อนันตสุข
สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
6. อำจำรย์กัตตินำฏ สกุลสวัสดิพันธ์
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
7. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อุทร เจริญเดช
สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2) กลุ่มตัวแทนนักศึกษา
1. นำงสำวจันทิมำ พำกเพียร
สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
2. นำงสำวนิสรีน ดะห์ลัน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
3. นำงสำวโศรยำ อินทร์จันทร์
สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. นำยสรวิชญ์ ขำเกลี้ยง
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
3) กลุ่มตัวแทนศิษย์เก่า
1. นำงสำววรนิต ฤทธิสำคร
สำขำวิชำกำรจัดกำรประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
2. นำงสำวฉัตรจิตรำ ทองภิรมย์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
3. นำยชำญวิทย์ ครชำตรี
สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
1. นำยเกษม บุญญำ
ผู้ใหญ่บ้ำนปำกคลอง
2. นำยบรรจง นฤพรเมธี
ประธำนวิสำหกิจชุมชนเลี้ยงปลำกระชังบ้ำนพรุจูด
ประธำนสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว จังหวัดตรัง
5) กลุ่มตัวแทนสายสนับสนุน
1. นำงสำวกัญจน์กมล กลิ่นหอม
ผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัยและฝึกอบรม
2. นำงสำวปรีดำ คงประสม
หน่วยสำรบรรณ
3. นำงศิริมำ กรุงแก้ว
หน่วยพัสดุ
อำนำจหน้ำที่
1. เข้ำร่ว มโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด
โครงกำร/กิจกรรม
2. ร่วมตอบประเด็นคำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน
/ทัง้ นี้...

-๙-

ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

(ศำสตรำจำรย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

