
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒565 

เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

................................................. 
     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับและ
ประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้
เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำ        
ได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 – 15 กันยำยน 2565 ทั้งนี้
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.2   รองอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.3   ผู้ช่วยอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.4   คณบดี กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย กรรมกำร 
๑.6   ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที ่
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำกำร

ประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผลกำร
ประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข         
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 

 2.1.1 คณะกรรมการ 
 

 1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
     ตรวจประเมิน วันที่ 9 สิงหาคม 2565 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร  
 2. อำจำรย์จอมใจ  สุทธินนท์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำร  
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จอมขวัญ  สุทธินนท์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
      ตรวจประเมิน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์วิภำวี  เดชะปัญญำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิริรัตน์  พ่ึงชมภู คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย  
 3. อำจำรย์อภิรัญธ์  จันทร์ทอง วิทยำลัยเทคโนโลยี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  อุตสำหกรรมฯ มทร.ศรีวิชัย  

 3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
      ตรวจประเมิน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 

 1. อำจำรย์อดิศักดิ์  อินทนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์นุชจิเรศ  แก้วสกุล สำขำวิชำไฟฟ้ำ กรรมกำร 
  คณะครุศำสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย  
 3. อำจำรย์ศินีนำฎ  พูลเกื้อ คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
 4) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 
     ตรวจประเมิน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 

 1. อำจำรย์สุริยำ  จิรสถิตสิน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์สุห์ดี  นิเซ็ง วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กุลภัสร์  ทองแก้ว มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
     ตรวจประเมิน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์สมศักดิ์  อรรคทิมำกูล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ประธำนกรรมกำร 
  พระนครเหนือ  
 2. อำจำรย์อำลำวีย์  ฮะซำนี สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรฯ กรรมกำร 
  คณะครุศำสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย  
 3. อำจำรย์นุชจิเรศ  แก้วสกุล สำขำวิชำไฟฟ้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  คณะครุศำสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย  
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 6) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
     ตรวจประเมิน วันที่ 12 สิงหาคม 2565 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์วิภำวี  เดชะปัญญำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์คมสันต์  ชไนศวรรย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ กรรมกำร 
  พระนครเหนือ  
 3. อำจำรย์อำลำวีย์  ฮะซำนี สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  คณะครุศำสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย  

          อ านาจหน้าที่ 
                       1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 
                        เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
                   2.  ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
                       3.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำน 
                        ที่รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ  
    กำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                       4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564   
   

2.1.2 ผู้บรหิาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 
        เทคโนโลยี 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง  ผู้ช่วยคณบดี 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำสณำ  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดี 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์  ผู้ช่วยคณบดี 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด  ผู้ช่วยคณบดี 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ  ผู้ช่วยคณบดี 
10. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดยี    ผู้ช่วยคณบดี 
11. นำยเมธัส  เทพไพฑูรย์    ผู้ช่วยคณบดี 
12. นำงสำวอภิชญำ  ขวัญแก้ว   ผู้ช่วยคณบดี 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์ นนทพุทธ  หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
14. นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
15. นำยจรัญ  ธรรมใจ    หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
16. นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรม 

แมคคำทรอนิกส์ 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยี

สื่อสำรมวลชน 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณปภัช คงฤทธิ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
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21. นำยอนุกูล  นันทพุธ    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
22. นำงสำวรุ่งนภำ  ชุมทอง   หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
23. นำงสำวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี  หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
24. นำยเอกศักดิ์  สงสังข์    หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
25. นำยชนำธิป  ลีนิน    หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร 
26. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทวิชำติ  เย็นวิเศษ    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
27. นำยพิชิต เพ็งสุวรรณ    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
28. นำยกฤษฎำ  คงพูน    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
29. นำงสำวนศพร  ธรรมโชติ   หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชำญ  เพชรมณ ี  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุษรำคัม  ทองเพชร  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรงฤทธิ์ เสนำจิตร  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
33. นำงสำวพิริยำ  สร้อยแก้ว   หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
35. นำยอำคม  สุดรำม    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
36. นำยธนัท  ธนอัศวพล    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
37. นำยกระวี  อนนตรี    หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
38. นำยนวพล  เทพนรินทร์   หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
39. นำยปิติพงศ์  เกิดทิพย์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
40. นำยอำลำวีย์  ฮะซำนี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
41. นำยณัฐพงษ์  หมันหลี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
42. นำยรัญชกร  จันจ ำปำ    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรภัทร  สภุำรัตน์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม     
44. นำยฐำปนิค  ตีระพันธ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม     
45. นำงสำวปนัดดำ  โสฬส    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
46. นำงสำวสิริอร  ตระกูลเมฆี   นักวิชำกำรศึกษำ 
47. นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
48. นำยธีรภัทร  พรหมมำ    นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
49. นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
50. นำงสำวฟำรีดำ  หีมชูด    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
51. นำงสำวภำรดี  พงศ์จินต์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

อ านาจหน้าที่  
                        1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม    
                            ก ำหนดกำร 
                        2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องใน 
                            กิจกรรมประเมิน 
                        3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
                        4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 
 

/2.1.3 ผู้รับกำรสัมภำษณ์ 
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          2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์ 
 

 1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
     ตรวจประเมิน วันที่ 9 สิงหาคม 2565 
 

 1) กลุ่มผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 

         เทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์ นนทพุทธ  หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 

 2) กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ  หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
3. นำยกระวี  อนนตรี    หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 

 3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำงสำวนำรีรัตน์  หมัดเห   หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
2. นำยศรัณย์  จันทภำโส    หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
3. นำงสำวอำทิตยำ  บุญก่อ   หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 

 4) กลุ่มผู้แทนชุมชนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นำยประหยัด  ทองบุญนุ้ย   บริษทัโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

      ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำพัทลุง 
2. นำยสุธิศักดิ์  ทองขำว    บริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

      ส ำนักงำนบริกำรลูกค้ำนครศรีธรรมรำช 
3. นำงสำวจิตรำ แซ่ลิ้ม    บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
      ตรวจประเมิน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 

 1) กลุ่มผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์ นนทพุทธ  หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอ

นิกส์ 
 
 
 

/2) กลุ่มอำจำรย์... 
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 2) กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
2. นำยธนัท  ธนอัศวพล    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
3. นำยอำคม  สุดรำม    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 

 3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยคฑำยุทธ  ดิญชวัฒน์    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
2. นำยภำนุวัฒน์  บุญเจริญ   หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
3. นำงสำวกัญญำพัชร  ถมยำ   หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 

 4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิต) / ศิษย์เก่า 
1. นำยสมประสงค์  แก้วเอก   วิทยำลัยเทคนิคสงขลำ 
2. นำงสำวกฤษพร  ศรีโยมเคน   วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 
3. นำยสืบสำย  สุขสง    บริษัท สิงห์เบเวอเรช จ ำกัด 

 5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
1. นำยภิรมย์  นำคสีทอง    วิทยำลัยเทคนิคสงขลำ 
2. นำงสำวพุฒตำล  พร้อมมูล   วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 
3. นำยศรำวุฒิ  ศรีประสำน   วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นำงโสภำ  พชรพันธ์    วิสำหกิจกลุ่มเครื่องแกงบ้ำนห้วยหลอ 
2. นำงสำวเกวรินทร์  นิลรัตน์   โรงเรียนวัดบำงเขียด 
3. นำยเชิดพงษ์  บุญที่สุด    พัฒนำชุมชนต ำบลร ำแดง 

 3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
      ตรวจประเมิน วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
 

 1) กลุ่มผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 

        เทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยี 

        สื่อสำรมวลชน 

 2) กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
2. นำยอำลำวีย์  ฮะซำนี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
3. นำยณัฐพงษ์  หมันหลี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

 
/3) กลุ่มนักศึกษำปัจจุบัน 
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 3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำงสำวอดิรำห์  มำมะ    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
2. นำยธนวัฒน์  ณรงค์พันธ์   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
3. นำงสำวกวิสรำ  ชุมแสง   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

 4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิต) / ศิษย์เก่า 
1. นำงสำวอุษำ  เกตุระหงษ์   บริษัท เพลย์กรุ๊ป มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 
2. นำยสิทธิชัย  จันทวรรณ ์   บริษัท ตุ้งเล้ย เวดดิ้ง แพลนเนอร์ จ ำกัด 
3. นำยรณกร  บุญรำม    สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด

สงขลำ 

 5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
1. นำงสำวพรสวรรค์  ส่องศรี   บริษัท เพลย์กรุ๊ป มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 
2. นำงกรวิทย์  จันทร์พูล    สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด

สงขลำ  
3. นำงสำวรณพร  ปรำบหนุน    บริษัท ตุ้งเล้ย เวดดิ้ง แพลนเนอร์ จ ำกัด 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นำยฮำริส  มำศชำย    ศูนย์สร้ำงสรรค์สื่อเพ่ือเด็กเยำวชนและ

ครอบครัว 

 4) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 
     ตรวจประเมิน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 

 1) กลุ่มผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 

        เทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์ นนทพุทธ  หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
6. นำยจรัญ  ธรรมใจ    หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

 2) กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทวิชำติ  เย็นวิเศษ  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
2. นำยพิชิต  เพ็งสุวรรณ    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. นำยกฤษฎำ  คงพูน    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

 3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยภำคภูมิ  ศรีจันทร์เพชร   หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
2. นำงสำววโรชำ  สุขสว่ำง   หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. นำงสำวดนัสวีล  ทองรอด   หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

 
/4) กลุ่มผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ... 

 
 



-๘- 
 

 4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิต) / ศิษย์เก่า 
1. นำยนิกิฟ นิยอ    วิทยำลัยกำรอำชีพละงู 
2. นำงสำวสมฤทัย  อินทศฤงคำร   วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช 
3. นำงสำวธมลวรรณ  จันทร์คล้ำย   วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 

 5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
1. นำยวัฒชัย  เพ็ชรศรี    วิทยำลัยกำรอำชีพละงู 
2. นำยวัฒนำ  คุณชล    วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช 
3. นำยสมพงษ์  นนทพันธ์   วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นำยวัฒชัย  เพ็ชรศรี    วิทยำลัยกำรอำชีพละงู 
2. นำยวัฒนำ  คุณชล    วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช 
3. นำยสมพงษ์  นนทพันธ์   วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 

 5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
     ตรวจประเมิน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 

 1) กลุ่มผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 

         เทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณปภัช คงฤทธิ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม     

 2) กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรภัทร  สภุำรัตน์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
2. นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
3. นำยฐำปนิค  ตีระพันธ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยปฏิพล  สวัสดิรักษำ   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
2. นำยอำภำกร  ด้วงเหมือน   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
3. นำยณัฐกฤต  ปำงจุติ    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิต) / ศิษย์เก่า 
1. นำยชิษณุพงษ์  ภักดีสุวรรณ   บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส โอเปอเรชั่นส ์
2. นำยกิติวินท์  หมัดสี    Exterran (Thailand) Ltd. 
3. นำงสำวเชำวนี  คงขำว    Professional Manufacturing and Testing  

         Co.,Ltd. 

 
/5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
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 5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
1. นำงสำวขันธรัตน์  หิรัญชนะโชค  บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส โอเปอเรชั่นส์ 
2. นำยภูษิต  รดำภัทร์    Exterran (Thailand) Ltd. 
3. นำยอภินันท์  มัสนุซ    Professional Manufacturing and Testing  

         Co.,Ltd. 

 6) กลุ่มผู้แทนชุมชนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นำยอธิวัฒน์  ใส่ละม้ำย   Trarasia (Thailand) Ltd. 
2. นำยครรชิต  เรณุรส    Exterran (Thailand) Ltd. 

 6) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
     ตรวจประเมิน วันที่ 12 สิงหาคม 2565 
 

 1) กลุ่มผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 

       เทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์ นนทพุทธ  หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
6. นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 

 2) กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรงฤทธิ์  เสนำจิตร  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
3. นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล   หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 

 3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยอภิเดช  หัสรังสี    หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
2. นำงสำวรดำดำว  มำศสุวรรณ์   หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
3. นำงสำวนวิยำ  คงเสน    หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 

 4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิต) / ศิษย์เก่า 
1. นำยพินิศ  ทองมีขวัญ    วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง 
2. นำยชิษณุพงศ์  คงสอน   โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ จังหวัดสงขลำ 
3. นำยอนุพงศ์  แซ่ซิ่น    วิทยำลัยเทคนิคกระบี่ 

 5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
1. นำยวิสูตย์  สีสุข     วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง 
2. นำงเดือนวดี  เสนชู    โรงเรียนสงขลำพัฒนำปัญญำ จังหวัดสงขลำ 
3. นำยวิรุณ  ใส่แว่น    วิทยำลัยเทคนิคกระบี่ 
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 6) กลุ่มผู้แทนชุมชนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นำยสมศักดิ์  หนิหลง    วิสำหกิจชุมชนน้ ำผึ้งชันโรงบ้ำนเกำะแลหนัง 
2. นำยจิรวัฒน์  ใจรักษ์    โรงไฟฟ้ำจะนะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตเเห่งประเทศ

ไทย 
3. นำงสำวพัชรำภรณ์  อินทสระ    โรงเรียนวัดชะแล้ จังหวัดสงขลำ 

           อ านาจหน้าที่  
                              1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำก 
                                  ผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
                              2. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
                              3. รว่มแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน 
 
    2.2 ระดับคณะ 
 ตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565  
 

          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรำนนท์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
     มทร.ศรีวิชัย    
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย  วิทยำลัยรัตภูมิ   กรรมกำร 
     มทร.ศรีวิชัย    
 4. อำจำรย์บุญรัตน์ บุญรัศมี   คณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำรและ 
     มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร 
 5. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี   ผู้ช่วยคณบดี   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
 6. นำงสำวรุ่งนภำ  ชุมทอง   หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
 7. นำยชนำธิป  ลีนิน   หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
     คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
 8. นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 
 9. นำงสำวสิริอร  ตระกูลเมฆี   นักวิชำกำรศึกษำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ 

 อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 
    ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
    รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ 
    กำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564 

/2.2.2 ผู้บริหำร... 
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2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 

          เทคโนโลยี 
  2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
  5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง  ผู้ช่วยคณบดี 
  6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วำสณำ  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดี 
  7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์  ผู้ช่วยคณบดี 
  8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด  ผู้ช่วยคณบดี 
  9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ  ผู้ช่วยคณบดี 
  10.นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดยี    ผู้ช่วยคณบดี 
  11.นำยเมธัส  เทพไพฑูรย์    ผู้ช่วยคณบดี 
  12. นำงสำวอภิชญำ  ขวัญแก้ว   ผู้ช่วยคณบดี 
  13.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์ นนทพุทธ  หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
  14.นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
  15.นำยจรัญ  ธรรมใจ    หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
  16.นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
  17.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรม 
         แมคคำทรอนิกส์ 
  18.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
  19.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยี 

          สื่อสำรมวลชน 
  20.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณปภัช คงฤทธิ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม     
  21.นำยอนุกูล  นันทพุธ    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
  22.นำงสำวรุ่งนภำ  ชุมทอง   หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
  23.นำงสำวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี  หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
  24.นำยเอกศักดิ์  สงสังข์    หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
  25.นำยชนำธิป  ลีนิน    หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร 
  26.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทวิชำติ  เย็นวิเศษ    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
  27.นำยพิชิต เพ็งสุวรรณ    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
  28.นำยกฤษฎำ  คงพูน    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
  29.นำงสำวนศพร  ธรรมโชต ิ   หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
  30.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิชำญ  เพชรมณี  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
  31.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บุษรำคัม  ทองเพชร  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
  32.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นรงฤทธิ์ เสนำจิตร  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
  33.นำงสำวพิริยำ  สร้อยแก้ว   หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
  34.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
  35.นำยอำคม  สุดรำม    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 
 

/36. นำยธนัท... 
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  36.นำยธนัท  ธนอัศวพล    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
  37.นำยกระวี  อนนตรี    หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
  38.นำยนวพล  เทพนรินทร์   หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
  39.นำยปิติพงศ์  เกิดทิพย์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
  40.นำยอำลำวีย์  ฮะซำนี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
  41.นำยณัฐพงษ์  หมันหลี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
  42.นำยรัญชกร  จันจ ำปำ    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
  43.ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จิรภัทร  สุภำรัตน ์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม     
  44.นำยฐำปนิค  ตีระพันธ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม     
  45.นำงสำวปนัดดำ  โสฬส    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
  46.นำงสำวสิริอร  ตระกูลเมฆี   นักวิชำกำรศึกษำ 
  47.นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
  48.นำยธีรภัทร  พรหมมำ    นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
  49.นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  50.นำงสำวฟำรีดำ  หีมชูด    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  51.นำงสำวภำรดี  พงศ์จินต์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

 
 

อ านาจหน้าที่  
                     1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม 
                          ก ำหนดกำร 
                     2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
                          ในกิจกรรมประเมิน 
                     3.  น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 

    4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

        2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์ 
 

1) กลุ่มผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ 

      เทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
4. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง  ผู้ช่วยคณบดี 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำสณำ  บุญส่ง   ผู้ช่วยคณบดี 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์  ผู้ช่วยคณบดี 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด   ผู้ช่วยคณบดี 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ  ผู้ช่วยคณบดี 
10. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดยี    ผู้ช่วยคณบดี 
11. นำงสำวอภิชญำ  ขวัญแก้ว    ผู้ช่วยคณบดี 
12. นำยเมธัส  เทพไพฑูรย์    ผู้ช่วยคณบดี 

/13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ.์.. 
 



-๑๓- 
 

13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ  หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
14. นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย    หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
15. นำยอนุกูล  นันทพุธ    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
16. นำยจรัญ  ธรรมใจ    หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
17. นำงสำวนุชจิเรศ แก้วสกุล    หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรม 

    แมคคำทรอนิกส์ 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยี   

      สื่อสำรมวลชน 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณปภัช  คงฤทธิ์   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
1. นำยกฤษฎำ  คงพูน    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
2. นำงสำวนศพร  ธรรมโชติ    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
4. นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล    หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
6. นำยธนัท  ธนอัศวพล    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
8. นำยกระวี  อนนตรี    หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
9. นำยณัฐพงษ์  หมันหลี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
10. นำยอำลำวีย์  ฮะซำนี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรภัทร  สภุำรัตน์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
12. นำยฐำปนิค  ตีระพันธ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยภำคภูมิ  ศรีจันทร์เพชร    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
2. นำงสำววโรชำ  สุขสว่ำง    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. นำยอภิเดช  หัสรังษ ี    หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
4. นำงสำวรดำดำว  มำศสุวรรณ์   หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
5. นำยคฑำยุทธ  ดิญชวัฒน์     หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
6. นำยภำนุวัฒน์  บุญเจริญ    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
7. นำงสำวนำรีรัตน์  หมัดเห    หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
8. นำงสำวอำทิตยำท บุญก่อ    หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
9. นำยวีรชล  เชื้อพรำหมณ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
10. นำยณภัทร  ประดิษฐ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
11. นำงสำวบัณฑิตำ  พูลสวัสดิ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
12. นำยกษิดิ์เดช  ปิ่นทองพันธ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 
/4) กลุ่มบณัฑิต... 
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4) กลุ่มบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า 

1. นำยนิกิฟ  นิยอ    หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
2. นำงสำวสมฤทัย  อินทศฤงคำร   หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. นำยพินิศ  ทองมีขวัญ    หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
4. นำยชิษณุพงศ์  คงสอน    หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
5. นำยสมประสงค์  แก้วเอก    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
6. นำงสำวกฤษพร  ศรีโยมเคน    หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
7. นำยพิสิฐ  จิตสุวรรณ    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
8. นำยสิทธิชัย  จันทวรรณ ์    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
9. นำยกิติวินท์  หมัดสี    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
10. นำงสำวเชำวนี  คงขำว    หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
1. นำยวัฒชัย  เพ็ชรศรี    วิทยำลัยกำรอำชีพละงู 
2. นำยวัฒนำ  คุณชล    วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช 
3. นำยวิรุณ  ใส่แว่น    วิทยำลัยเทคนิคกระบี่ 
4. นำยวิสูตย์  สีสุข     วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง 
5. นำยภิรมย์  นำคสีทอง    วิทยำลัยเทคนิคสงขลำ 
6. นำงสำวพุฒตำล  พร้อมมูล    วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่    
7. นำยกรวิทย์  จันทร์พูล    สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  

    จังหวัดสงขลำ  
8. นำงสำวรณพร  ปรำบหนุน     บริษัท ตุ้งเล้ย เวดดิ้ง แพลนเนอร์ จ ำกัด 
9. นำยภูษิต  รดำภัทร์    Exterran (Thailand) Ltd. 
10. นำยอภินันท์  มัสนุซ    Professional Manufacturing and Testing  

     Co.,Ltd. 

6) กลุ่มผู้แทนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการเครือข่าย 
1. นำงสำวอุมมูกัลซูม  มะดอหะ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกบำง 
2. นำยเชิดพงศ์  บุญที่สุด    กลุ่มเกษตรกล้วยแปลงใหญ่ ต ำบลร ำแดง 
3. นำงจำรุดำ  เจริญสง    กลุ่มโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ต ำบลบำงเขียด 
4. นำงอุบลวรรณ  เม่งช่วย    วิสำหกิจวัฒนธรรมชุมชนหัวเขำ จังหวัดสงขลำ 
5. นำงลออศรี  ไชยพงษ์    วิทยำลัยเทคนิคสงขลำ 
6. นำยไชยำ  คงพรหม    วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ 
7. นำยจริวัฒน์  ใจรักษ์    โรงไฟฟ้ำจะนะ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

     เเห่งประเทศไทย 
8. นำยวีรชำติ  สุจริตธุระกำร    บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ำกัด 

7) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
1. นำงสำวรุ่งนภำ  ชุมทอง    หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
2. นำงสำวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
3. นำยเอกศักดิ์  สงสังข์    หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
4. นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
5. นำงสำวอัญชลี  สะอำด    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
/อ ำนำจหน้ำที่ 

 



-๑๕- 
 

 อ านาจหน้าที่  
  1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด    
      โครงกำร/กิจกรรม 
  2. รว่มตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  3. รว่มแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

 ทั้งนี ้ ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2565 
 
   สั่ง   ณ   วันที่         เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565 

 
                                                              
 
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 


