
  

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่        /๒565 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

คณะวิศวกรรมศำสตร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
................................................. 

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่
ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 - 15 กันยำยน 2565 
ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 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 านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ

ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือ

ว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับ
ผลกำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข          

/2. คณะกรรมกำรประเมิน... 
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.1 ระดับหลักสูตร 

2.1.1 คณะกรรมการ 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจประเมินวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

1. อำจำรย์สุริยำ  จิตรสถิตสิน  ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์วิภำวี เดชะปัญญำ  ม.วลัยลักษณ ์   กรรมกำร 
3. อำจำรย์ณัฐพล  หนูฤทธิ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.โท) ตรวจประเมินวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำร 
3. อำจำรย์นุชเนตร กำฬสมุทร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ตรวจประเมินวันที่ 2 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. อำจำรย์นุชเนตร กำฬสมุทร์ คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กุลยุทธ  บุญเซ่ง ม.รำชภัฏสงขลำ   ผู้สังเกตกำรณ์ 

4) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ตรวจประเมินวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บพิธ  ฉุยฉำย  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ  ประธำนกรรมกำร 
   พระนครเหนือ      
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นิธินำถ  ศุภกำญจน์ ม.เทคโนโลยีสุรนำรี  กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อรุณ  ลูกจันทร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ตรวจประเมินวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   ประธำนกรรมกำ  
2. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี  ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ  คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ตรวจประเมินวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรยจ์ำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   ประธำนกรรมกำ  
2. รองศำสตรำจำรยล์ัดดำ เอกสมทรำเมษฐ์ ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ  คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7) สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ ตรวจประเมินวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์โสภิดำ  จรเด่น  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   8) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตรวจประเมินวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
1. อำจำรย์กุลภัสร์  ทองแก้ว  ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์สุริยำ  จิรสถิตสิน ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มักตำร์  แวหะยี  ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

/9) สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร... 
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9) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตรวจประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
1. อำจำรย์สุริยำ  จิรสถิตสิน  ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วนัฐฌพงษ ์ คงแก้ว ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรุฬ มะยะเฉี่ยว ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กุลยุทธ  บุญเซ่ง ม.รำชภัฏสงขลำ   ผู้สังเกตกำรณ์ 

 10) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 11) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
1. อำจำรย์สุริยำ  จิรสถิตสิน ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มักตำร์  แวหะยี ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 12) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จอมขวัญ  สุทธินนท์ ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. อำจำรย์อุษำ อินทรักษำ ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 13) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำร 
3. อำจำรย์นุชเนตร กำฬสมุทร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 14) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินวันที่ 16 สิงหาคม 2565 
1. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล ม.สงขลำนครินทร์   ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์   กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564 
2.1.2 ผู้รับการสัมภาษณ์  
 1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยพงศ์ศักดิ์  ศุขมณี 
2. นำยเปรมณัช  ชุมพร้อม 

 
/กลุ่มศิษย์เก่ำ... 
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 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยคเณศวร  อุปกำรแก้ว 
2. นำยนิรวัชร์  บุญรำศี 
3. นำงสำวจัสมิน  นิยมเดชำ 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยนภดล  คงเพชร 
2. นำยจักรำวุฒิ  อุ้ยเส้ง 
3. นำงสำวรุ่งระวี  บุญรอด 

 กลุ่มสถานประกอบการ 
1. นำยศรำยุทธ  เทพทอง 
2. นำยสำยชล  ทองสลับล้วน  

 2) สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยบุญฤทธิ์  โอมณี 
2. นำยเปรมนัส  ชุมพร้อม 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลัท  ทิพำกรเกียรติ 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยจิรำยุทธ  หนุ่มน้อย 
2. นำงสำวมณฑำทิพย์  แก้วหนูนวล 
3. นำยจิตติน  ล่องเนียม 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยปณวัตร  พัชรประเสริฐสุข 
2. นำงสำวกนกวรรณ  เกลี้ยงสง 
3. นำยชูเบ  มูเก็ม 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 5 
2. นำยภัณฑิล  นิชรัตน์ 
3. นำยก้อง  วงษ์สว่ำง 

 3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยวิทยำ  ศิริคุณ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรนรินทร์  ฉัตรทอง  

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำงสำวณัฐมล  บุญเพชร 
2. นำงสำววรรณวิษำ  พูลสวัสดิ์ 
3. นำงสำวกัลยำณี  ด้วงแก้ว 

 
 

/กลุ่มศิษย์เก่ำ... 
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 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำงสำวจันทโรทัย  พรหมจันทร์ 
2. นำงสำวชลิตำ  บัวมำศ 
3. นำงสำวทิพย์สุคนธ์  บุญญโส 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. นำยนันทชัย  ทองเกียรติ 

 4) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำติ  จันทรมณีย์ 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำงสำวริษฐำ  ศรีเผด็จ 
2. นำยผดุงศิลป์  ด้วงงำม 
3. นำยปุณยวัจน์  แก้วซัง 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยเอกรัตน์ หนูวัง 
2. นำงสำวปรียำวดี  เลียดรักษ์ 
3. นำงสำวศศิประภำ  เต็มสิริมงคล 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. นำยเอกรัตน์ หนูวัง 
2. นำยอัศวนนท์  พรหมดนตรี 

 5) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำงสำวจุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ ์ บุญนุ่น 
3. นำยจิรวิช พรรณรัตน์ 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำงสำวกมลฉัตร สังขำว 
2. นำงสำวสำยฤทัย ชูไหม 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำงสำวมำรีน่ำร์ หมัดศรี 
2. นำงสำวศศิวิมล  ไชยรักษ์ 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
  1.  นำยอนุชำ ชูแก้ว 

 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จตุพร ใจด ำรง 
 

 
/กลุ่มนักศึกษำปัจจุบัน 
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 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยสุธำวี เมืองแดง 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยณรงค์ชัย แก้วมณี 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. นำยณรงค์ชัย แก้วมณี 

 7) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรประสิทธิ์  คงบุญ 
2. นำยธีระวัฒน์  เพชรดี 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยสรวิศ  ช่วยระเทพ 
2. นำยอัครพงศ์  นะชำตรี 
3. นำงสำวขวัญฤทัย  พรหมเดชะ 
4. นำยนำคำ  มำกพิบำล 
5. นำยวงศธร  ทองเกิดอินทร์ 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยธีรนนท์  สมจิตต์ 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
  1.  นำยรัฐพล  อภิไชยำวำทย์ 

 8) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยอภิชิต  ศรีไชยรัตนำ 
2. นำยเสรี  ทองชุม 
3. นำยประทีป  ทิพย์ประชำ 
4. ว่ำที่ ร.ต.เอนก  ไทยกุล 
5. นำยพินทิพย์  มณีนิล 
6. นำยอธิรำช  ภัทรำงกูน 
7. นำยสมเกียรติ  แสวงชอบ 
8. นำยกิตติชัย  ชัยเพชร 
9. นำยปฐมพร  นะระโต 
10. นำยยงยุทธ  แก้วจ ำรัส 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยณัฐกร  ฤทธิพันธ์ 
2. นำยสวัชระ  กำยพันธ์ 
3. นำยปวฤทธิ์  สว่ำงพงศ์ 
4. นำยธีระวัฒน์  ขุนสล ำ 

 
/9) สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องกล 
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 9) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยอภิชิต  ศรีไชยรัตนำ 
2. นำยเสรี  ทองชุม 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยภำณุพงศ์  ทองรักษ์ 
2. นำยเจษฎำ  ศรีพลพำ 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยพลกฤต  พรหมสุวรรณ 
2. นำยนนทวัฒน์  สุขำเนิน 
3. นำยปกรณ์เกียรติ  ฟูกล่อย 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
  1. นำยกรุง ไชยวงค์    
  2. นำงสำวธำรณมำศ  เขียวประชุม  
  3. นำยณรงชัย  ศรีชุม 

 10) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฏิมำกร  จันทร์พริ้ม 
2. นำยอัมพร  บุญรำม 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยณัฐพร  ควำมสุข 
2. นำงสำวชนิกำนต์  หนูแก้ว 
3. นำยอธิชำติ  บัวบล 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยธนพนธ์  ปัญจระ 
2. นำยณัฐชัย  รัตนจรรยำ 
3. นำยนัทธพงศ์  วัฒนวงศ์ 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. นำยณัฐวุฒิ  ขำวสังข ์
2. นำยกฤษฎำ  สิงหเดชำ 
3. นำยนันทชัย  ทองเกียรติ 

 11) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยวิทยำ  ศิริคุณ 
2. นำยมำรุต  รักษำ 

 
 

/กลุ่มนักศึกษำปัจจุบัน 
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กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำงสำวนัฐนิชำ สินใชย 
2. นำยภีมพล พูลพงค์ 
3. นำยวุฒิชัย ส่มเกลี้ยง 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยผำสุข ด ำน้อย 
2. นำยณัฐพล ทวีเส้ง 
3. นำยวรรษพงน์ จำระ 
กลุ่มสถานประกอบการ 
1. คุณชำญวิทย์ ศิริวัฒน์ 

 12) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยวิทยำ  ศิริคุณ 
2. ผศ.ภรำดร  เรืองกูล 
3. ดร.สุนทร  รุ่งเรืองในหยก 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยธีรภัทร์  ไชยมณี 
2. นำยธนะภัทร์  คู่มณี 
3. นำยจำริพัฒน์  ยินดี 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยธนัช  แซ่ย่อง 
2. นำยปริญญำ  ทองชูช่วย 
3. นำยเอกลัษณ์  ต่อติด 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. คุณเกรียงไกร  นำคมี 
2. คุณศรำยุทธ  ไพเรืองโสม 
3. คุณพิชัยพร  บ่มไล่ 

 13) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. นำยชัยสิทธิ์  ชูสงค ์
2. นำยพงศกร  เจริญเนตรกุล 
3. นำงนงนำฎ  ระวังวงศ์ 

 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1. นำยฟีฟ่ำ  จรินหุ่นทอง 
2. นำยโชคชัย  แจ่มน้อย 
3. นำยมินทดำ  ฉิมนุ่น 

 
 

/กลุ่มศิษย์เก่ำ 
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 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. เรืออำกำศตรีสัพพัญญุ  ชูแก้ว 
2. นำงสำวนะดำ เฉมเร๊ะ 
3. นำยวรรณชำติ  สุกศรี 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. นำวำเอกพงค์เทพ  จันทร์เสนะ 
2. นำยวิรัช  ลีนะวงศ์อนันต์ 
3. นำยกรกช  ลำภำนุพัฒนกุล 

 14) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.โท) 
   กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ ลักษณะกิจ 
 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 

1. นำยอภิสิทธิ์ ชูช่วยค ำ 
2. นำยเชิดพงษ์ สุขเอม 

 กลุ่มศิษย์เก่า 
1. นำยทรงวุฒิ เรืองรุก 

  กลุ่มสถานประกอบการ 
1. นำยทะนงศักดิ์ สุวรรณ 

2.1.2 ผู้บริหาร 
 1. รองศำสตรำจำรย์จรูญ  เจริญเนตรกุล  คณบดี 
 2. รองศำสตรำจำรย์จำรุวัฒน์  เจริญจิต   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิทธิพร  บุญญำนุวัตร์  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์วิทยำ  ศิริคุณ    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. นำงอุทัยทิพย์  จิตรมั่นธรรม    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. รองศำสตรำจำรย์เดช  เหมือนขำว   ผู้ช่วยคณบดี 
 7. รองศำสตรำจำรย์ภำณุ  พร้อมพุทธำงกูร  ผู้ช่วยคณบดี 
 8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชลัท  ทิพำกรเกียรติ  ผู้ช่วยคณบดี 
 9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สหพงศ์  สมวงศ์   ผู้ชวยคณบดี 
 10. อำจำรย์ณัฐพล  แก้วทอง    ผู้ช่วยคณบดี 

11. รองศำสตรำจำรย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร 
12. รองศำสตรำจำรย์จำรุวัฒน์  เจริญจิต  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมเครื่องกล 

 13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรนรำยณ์  บุญรำศรี  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมโยธำ 
 14. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ยงยุทธ  ดุลยกุล  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
 15. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธีรพงษ์  ฉิมเพชร  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 16. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นรำธร  สังข์ประเสริฐ  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

17. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สัญญำ  ผำสุข   หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคม 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรนรินทร์  ฉัตรทอง  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมกำรผลิต 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรำภำ  จ้อยพจน์  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

/15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรวทิย์... 
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15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรวิทย์  ศรีวิทยำกูล  หัวหน้ำหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสำกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำญณรงค์  พงศ์รักธรรม หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐำนวิทย์  แนมใส  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
18. อำจำรย์อำศิส  อัยรักษ์    หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมโยธำ  
19. อำจำรย์จริวัฒน์  จันทองพูน     หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมส ำรวจ  
20. อำจำรย์อภิรักษ์  เสือเดช    หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม 

       อิเล็กทรอนิกส์ 
21. อำจำรย์อภิชิต  ศรีไชยรัตนำ    หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
22. อำจำรย์ณัฐพล  หนูฤทธิ    หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
23. อำจำรย์วสุ  สุขสุวรรณ    หัวหน้ำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล 

2.1.3 บุคลากรสายสนับสนุน 
1. นำงสำวพรเพ็ญ จันทรำ   
2. นำงสำววรณัน  จ่ำยวำนิชย์     
3. นำงสำวเพ็ญพักตร  แกล้วทนงค์    
4. นำยสดุดี  ชูสวัสดิ์   
5. นำงสำวกำญจนำ  ทองตีบ    
6. นำงสำวบุญศรี  นุ่นหนู    
7. นำงสำวพัชรี  ทองช่วย     
8. นำยไกรวิทย์  ชูชำติ      
9. นำงสำวณปภัช  ชำยพรม     
10. นำยชัยชุมพล  ชูรำษฎร์  
11. นำงสำวภัทรำภรณ์  เพ็ชรจ ำรัส  
12. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว  
13. นำงสำวอังคณำ  สีม่วง     
14. นำยปิ่นชัย เกษสวัสดิ์   
15. นำงทิพวรรณ  จักรช่วย     
16. นำงนภำพร  สมบูรณ์    
17. นำงสำววิลำวัลย์  ทองนิมิตร    
18. นำงสำวอัชฌำ  ทิมกุล    
19. นำยธเนศ  สืบประดิษฐ์    
20. นำยนเรศ  ศรีสุระคุปต์   
21. นำงศศิประภำ  ยันตรกิจ    
22. นำงสำวปิยะวรรณ  บุญชื่น   
23. นำงสำวสิริภรณ์  อนุสำย    
24. นำยโภคิน  คงสิน    
25. นำงโยทกำ  ศรีบุรุษ     
26. นำยศุภสัณห์  ชัยอนันตกูล    
27. นำงสำวสำรภี  มำลีสุคนธ์  

 
/28. นำงสำวศศิพิมพ์... 
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28. นำงสำวศศิพิมพ์  ศรีมณี     
29. นำงสำวกนกวรรณ  เดชสถิตย์   
30. นำงสำวรัฐนันท์  บูรณะ    
31. นำยวิฆเนศ  เพชรสุวรรณ์      

   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 

2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์ทวีศกัดิ์  เรืองพีระกุล ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย   
 4. อำจำรย์ชญำดำ  เฉลียวพรหม  คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำร 
   มทร.ศรีวิชัย   
 ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย วิทยำลัยรัตภูมิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มทร.ศรีวิชัย   

อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2564 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. รองศำสตรำจำรย์จรูญ  เจริญเนตรกุล  คณบดี 
 2. รองศำสตรำจำรย์จำรุวัฒน์  เจริญจิต   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิทธิพร  บุญญำนุวัตร์  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์วิทยำ  ศิริคุณ    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. นำงอุทัยทิพย์  จิตรมั่นธรรม    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. รองศำสตรำจำรย์เดช  เหมือนขำว   ผู้ช่วยคณบดี 
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 7. รองศำสตรำจำรย์ภำณุ  พร้อมพุทธำงกูร  ผู้ช่วยคณบดี 
 8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชลัท  ทิพำกรเกียรติ  ผู้ช่วยคณบดี 
 10. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สหพงศ์  สมวงศ์  ผู้ชวยคณบดี 
 11. นำยณัฐพล  แก้วทอง    ผู้ช่วยคณบดี 
 12. นำงสำวพรเพ็ญ จันทรำ    หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 13. นำงสำววรณัน  จ่ำยวำนิชย์    หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 14. นำงสำวเพ็ญพักตร  แกล้วทนงค์   หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 15. นำยสดุดี  ชสูวัสดิ์    วิศวกร 
 16. นำงสำวกำญจนำ  ทองตีบ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 17. นำงสำวบุญศรี  นุ่นหน ู    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 18. นำงสำวพัชรี  ทองช่วย    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 19. นำยไกรวิทย์  ชูชำต ิ    วิศวกร 
 20. นำงสำวธัญญรัตน์  รุณปกัษ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 21. นำงสำวณปภัช  ชำยพรม    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 22. นำยชัยชุมพล  ชูรำษฎร ์    วิศวกร 
 23. นำงสำวภัทรำภรณ์  เพ็ชรจ ำรัส   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 24. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 25. นำงสำวอังคณำ  สีม่วง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 26. นำงสำวขนิษฐำ  เพชร์รัตน์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 27. นำยปิ่นชัย เกษสวัสดิ์    ช่ำงเทคนิค 
 28. นำงทิพวรรณ  จักรช่วย    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 29. นำงนภำพร  สมบูรณ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 30. นำงสำววิลำวัลย์  ทองนิมิตร    นักวิชำกำรศึกษำ 
 31. นำงสำวอัชฌำ  ทิมกุล    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 32. นำยธเนศ  สืบประดิษฐ์    วิศวกร 
 33. นำยนเรศ  ศรีสุระคุปต์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 34. นำงศศิประภำ  ยันตรกิจ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 35. นำงสำวปิยะวรรณ  บุญชื่น    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 36. นำงสำวสิรภิรณ์  อนุสำย    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 37. นำยโภคิน  คงสิน    วิศวกร 
 38. นำงโยทกำ  ศรีบุรุษ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 39. นำยศุภสัณห์  ชัยอนันตกูล    วิศวกร 
 40. นำงสำวสำรภ ี มำลีสุคนธ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 41. นำงสำวศศิพิมพ์  ศรีมณี    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 42. นำงสำวกนกวรรณ  เดชสถิตย ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 44. นำยวิฆเนศ  เพชรสุวรรณ์    วิศวกร 
 
 
 
 

/อ ำนำจหน้ำที่ 
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  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 

2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
  1. อำจำรย์วสุ  สุขสุวรรณ  
 2. อำจำรย์จิรวัฒน์   จันทองพูน 
 3. อำจำรย์ทวีศักดิ์  ทองขวัญ 
2) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
  1. ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว    
 2. นำงสำวอัชฌำ  ทิมกุล  
 3. นำงสำววิลำวัลย์  ทองนิมิตร 
4) กลุ่มนักศึกษา 
 1. นำยรัฐกร  สงด ำ 
 2. นำยฟีฟ่ำ  จรินหุ่นทอง 
 3. นำยจริวัศ  ตุลยพงศ์รักษ์ 
5) กลุ่มศิษย์เก่า 
 1. นำยธนพนธ์  ปัญจระ 
 2. นำยตนุภัทร สุมำมำน 
 3. นำงสำวชนิษศร  ไชยแสง   

 
อ านาจหน้าที่  

1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด
โครงกำร/กิจกรรม 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

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

 
                                                          
 

                                               (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 


