
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        / ๒565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพ
กำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุ
เป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยำยน 
2565 ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด 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 านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ

ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือ

ว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับ
ผลกำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข         

 
/2. ผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมิน... 
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ตรวจประเมินวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง   ข้ำรำชกำรเกษียณ        ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศินีนำฎ  พูลเกื้อ  คณะศิลปศำสตร์        กรรมกำร 
 3. อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ กรรมกำร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำรและ 

       เลขำนุกำร 

 ๒) หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตรวจประเมินวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง   ข้ำรำชกำรเกษียณ         ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศินีนำฎ  พูลเกื้อ  คณะศิลปศำสตร์       กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ   คณะศิลปศำสตร์         กรรมกำร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำรและ 

       เลขำนุกำร 

 3) หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ตรวจประเมินวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง   ข้ำรำชกำรเกษียณ         ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศมี  คณะบริหำรธุรกิจ   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ   คณะศิลปศำสตร์   กรรมกำร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำรและ 

       เลขำนุกำร 

 4) หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตรวจประเมินวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
 1. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง   ข้ำรำชกำรเกษียณ         ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศินีนำฎ  พูลเกื้อ  คณะศิลปศำสตร์        กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ   คณะศิลปศำสตร์         กรรมกำร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำรและ

       เลขำนุกำร 

          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     
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2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด  

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม    คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำทินี  วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. นำงสำวรื่นฤทัย  รอดสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 ๔. นำยธนวัฒน์  เลขำพันธ์  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. นำยภำณุพันธ์นัดดำ  ด ำนุ้ยรำวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีงำนวิชำกำร 
 ๖. นำยสำโรจน์ มีพวกมำก  ผู้ช่วยคณบดีงำนกิจกำรสร้ำงสรรค์ 
 ๗. นำยนวัทตกร  อุมำศิลป์  หัวหน้ำสำขำศิลปกรรมและออกแบบและ 

   ผู้ช่วยคณบดีงำนบริหำรและภำพลักษณ์องค์กร 
 ๘. นำงจิฬำ  แก้วแพรก  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 ๙. นำยพิษณุ  อนุชำญ  หัวหน้ำสำขำสถำปัตยกรรมและผังเมือง 
 ๑๐. นำงสำวเรืองรัมภำ  อินทรักษ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
 ๑๑. นำงสำวนนทรส  ภัคมำน  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
 ๑๒. นำยเอกพงษ์  คงฉำง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
 13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ตะวัน  ตนยะแหละ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่น

   และสิ่งทอ 
 1๔. นำยจเร  สวุรรณชำต  อำจำรย์ 
 ๑๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยำภรณ์  อรมุต อำจำรย์  
 ๑๖. นำยเสริมศักดิ์  สัญญำโณ  อำจำรย์ 
 ๑๗. นำงสำวปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง อำจำรย์ 
 ๑๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทัชชญำ  สังขะกูล อำจำรย์  
 ๑9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์งำมเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ อำจำรย์  
 ๒0. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เจนจิรำ   ขุนทอง อำจำรย์  
 ๒1. นำงสำวรอฮำนำ  แวดอเลำะ  อำจำรย์ 
 ๒๒. นำงสำวทรรศน์วรรณ ทองอ่อน อำจำรย์ 
 ๒๓. นำงสำวณัฐรดำ  บุญถัด  อำจำรย์ 
 ๒๔. นำยมงคล  ชนินทรสงขลำ  อำจำรย์  
 ๒๕. นำยจำมีกร  มะลิซ้อน  อำจำรย์ 
 ๒๖. นำยสุรวชั  หมู่เก็ม  อำจำรย์ 
 2๗. นำงสำวพิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช อำจำรย์ 
 2๘. นำงสำวรสิตำ ดำศรี  อำจำรย์ 
 2๙. นำยศิวกร พิเศษนิธิโชติ  อำจำรย์ 
 ๓๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติ  พิมเสน อำจำรย์ 
 ๓๑. นำยพลำกร  พันธุ์มณี  อำจำรย์ 
 3๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว อำจำรย์  
 ๓๓. นำงสำวรื่นฤทัย  รอดสุวรรณ  อำจำรย์ 
 ๓๔. นำงสำวแก้วสุดำ บุตรเผยีน  อำจำรย์ 
 ๓๕. นำงสำวพรสวรรค์ จันทรส์ุข  อำจำรย์ 
 ๓๖. นำยบูชำ  ผกำกรอง  อำจำรย์ 
 ๓๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรสุดำ  ขวัญสุวรรณ อำจำรย์  
 

/38. นำงสำวอภิฤดี... 
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 ๓๘. นำงสำวอภิฤดี  อนันตพันธ์   อำจำรย์ 
 ๓๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำรีนำ  อีสำมะ  อำจำรย์ 
 ๔๐. นำงสำวนภท์ชนก  ขวัญสง่ำ   อำจำรย์ 
 ๔๑. นำงสำวณัฐชนำ  นวลยัง   อำจำรย์ 
 ๔๒. นำงสำวชไมพร มิตินันท์วงศ์   อำจำรย์ 
 ๔๓. นำงสำวเด่นเดือน  ปัญญำดำ   นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๔๔. นำงสำวนิชำนันท์  ขวัญปำน   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๔๕. นำงปิยะวรรณ  นวลทอง   หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 ๔๖. นำงสำวมณฑิตำ  ศรีพล   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๔๗. นำยพัชร  แสงสุวรรณ   หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 ๔๘. นำงสำววรุณี  เกลี้ยงช่วย   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๔๙. นำงรัชนก  จิรนิล   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๐. นำยภคิน  พญำรัง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๑. นำยวรัญญู  ธรรมโชต ิ   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 ๕๒. นำยปรำโมท  ปัตตำ   หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 ๕๓. นำยวิชัย  ทวีช่วย   พนักงำนประจ ำตึก 
 ๕๔. นำงสำววโิรจน ี สังฆกิจ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๕. นำยวัลลภ  มีเสน   พนักงำนประจ ำตึก 
 ๕๖. นำงสำวอธิญำ  รัตนมำ   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๗. นำงสำวสุภำภรณ์  สุขสวำ่ง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๘. นำงสำวจิรัฐติกำญจน์  แก้วยอด  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 ผู้รับการสัมภาษณ์  
                    1. หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ตรวจประเมินวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำวชลธิชำ  ชูชีพ    นักศึกษำชั้นปีที่ ๑ 
             2. นำงสำวจุฑำมำศ  ทองยุทธ์ นักศึกษำชั้นปีที่ ๒ 
                3. นำยจิรภัทร  วิทยำสมบูรณ์  นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ 
              4. นำยปวีร ์ ไวยำนิกรณ์  นักศึกษำชั้นปีที่ ๔ 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำวตรีรัตน์  จันทร์คล้ำย เจ้ำหน้ำที่วำงผังเมือง 
             2. นำยอำลี  สมจิตร   ผู้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวอธิชำ  ทองแท่น  พนักงำนวำงผังเมือง 
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                    ๒. หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตรวจประเมินวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยณรงค์ แจ่มก ำเนิด 
             2. นำงสำวศศิ พรหมณี 
                3. นำยภูธเนศ  จิตนิยม 
              4. นำงสำวขวัญฤทัย  ไอศูรย์ 
              5. นำยอนล สำไทยสงค์  
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยอนิรุจน์  บัวลอย 
             2. นำงสำวฐสิชญำ  คงหมั่น 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
                1. คุณตรีชำติ ชเูวทย์     สถำปนิกช ำนำญกำร ฝ่ำยควบคุมกำรก่อสร้ำง 
             2. คุณอรุณ ชูทอง     สถำปนิกอำวุโส บริษัท พีเอ็ม ดีไซน์ จ ำกัด 
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. คุณเนตุพงศ์ ไล่สำม    ประธำนกลุ่มวิสำหกิจลูกปัดมโนรำห์บ้ำนขำว  

                   3) หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ตรวจประเมินวันที่ 7 กรกฎาคม 
2565 

            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำยภูรินทร์ เจรญิลำภ 
             2. นำยนิติพงศ์ ไวยวรรณจิต   
                3. นำงสำวกัลยำพร ขยัน 
              4. นำงสำวซูมัยยะห์ ตอรี 
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำยประพนธ์ ชนะพล 
             2. นำงสำวซอลญ่ำ เหล็มและ 
           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำงสำวโศภิษฐ์ คงคำกุล   เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนฝ่ำยแฟชั่น  

     มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
             2. นำยอำณูวำร์ อะสัน    เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน 
 4) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
  1. คุณดำริน ดวงเต็ม    กลุ่มวิสำหกิจชุมชน เก๋ บำติก 
             2. คุณสุวรรณี รักวจิิตร    กลุ่มทอผ้ำบ้ำนสะพำนพลำ 

                    4) หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป ์ตรวจประเมินวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
            1) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
             1. นำงสำว เบญจมำภรณ์ ตรงกระโทก    
             2. นำย ศุภโชค ปิ่นแก้ว     
                3. นำงสำวจุฑำมำศ เกลี้ยงเกลำ     
            2) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
             1. นำงสำว ฐิตำภำ จันทภำโส     
             2. นำงสำวนีรำภำ บุญแท่น  
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           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
             1. นำยปฏิพัทธ์  หลักด ี    

           อ านาจหน้าที่  
                              1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำก 
                                 ผู้จัดโครงกำร/กิจกรรม 
                              2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
                              3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

    2.2 ระดับคณะ 
          2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 26 สิงหาคม 2565 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อมลวรรณ  วีระธรรมโม   มหำวิทยำลัยทักษิณ       ประธำน   

           กรรมกำร 
 2. นำยธัชพล  ภัทรจริยำ   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ กรรมกำร 
 3. นำงสำวน้ ำฝน  จันทร์นวล   วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมฯ กรรมกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย   วิทยำลัยรัตภูมิ      กรรมกำรและ            

                                                                                                เลขำนุกำร                                                                                              

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 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม    คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำทินี  วัฒนกิจ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. นำงสำวรื่นฤทัย  รอดสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 ๔. นำยธนวัฒน์  เลขำพันธ์  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. นำยภำณุพันธ์นัดดำ  ด ำนุ้ยรำวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีงำนวิชำกำร 
 ๖. นำยสำโรจน์ มีพวกมำก  ผู้ช่วยคณบดีงำนกิจกำรสร้ำงสรรค์ 
 ๗. นำยนวัทตกร  อุมำศิลป์  หัวหน้ำสำขำศิลปกรรมและออกแบบและ 

   ผู้ช่วยคณบดีงำนบริหำรและภำพลักษณ์องค์กร 
 ๘. นำงจิฬำ  แก้วแพรก  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 ๙. นำยพิษณุ  อนุชำญ  หัวหน้ำสำขำสถำปัตยกรรมและผังเมือง 
 ๑๐. นำงสำวเรืองรัมภำ  อินทรักษ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
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 ๑๑. นำงสำวนนทรส  ภัคมำน  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
 ๑๒. นำยเอกพงษ์  คงฉำง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
 13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ตะวัน  ตนยะแหละ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่น

   และสิ่งทอ 
 1๔. นำยจเร  สวุรรณชำต  อำจำรย์ 
 ๑๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยำภรณ์  อรมุต อำจำรย์  
 ๑๖. นำยเสริมศักดิ์  สัญญำโณ  อำจำรย์ 
 ๑๗. นำงสำวปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง อำจำรย์ 
 ๑๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทัชชญำ  สังขะกูล อำจำรย์  
 ๑9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์งำมเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ อำจำรย์  
 ๒0. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เจนจิรำ   ขุนทอง อำจำรย์  
 ๒1. นำงสำวรอฮำนำ  แวดอเลำะ  อำจำรย์ 
 ๒๒. นำงสำวทรรศน์วรรณ ทองอ่อน อำจำรย์ 
 ๒๓. นำงสำวณัฐรดำ  บุญถัด  อำจำรย์ 
 ๒๔. นำยมงคล  ชนินทรสงขลำ  อำจำรย์  
 ๒๕. นำยจำมีกร  มะลิซ้อน  อำจำรย์ 
 ๒๖. นำยสุรวชั  หมู่เก็ม  อำจำรย์ 
 2๗. นำงสำวพิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช อำจำรย์ 
 2๘. นำงสำวรสิตำ ดำศรี  อำจำรย์ 
 2๙. นำยศิวกร พิเศษนิธิโชติ  อำจำรย์ 
 ๓๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติ  พิมเสน อำจำรย์ 
 ๓๑. นำยพลำกร  พันธุ์มณี  อำจำรย์ 
 3๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว อำจำรย์  
 ๓๓. นำงสำวรื่นฤทัย  รอดสุวรรณ  อำจำรย์ 
 ๓๔. นำงสำวแก้วสุดำ บุตรเผยีน  อำจำรย์ 
 ๓๕. นำงสำวพรสวรรค์ จันทรส์ุข  อำจำรย์ 
 ๓๖. นำยบูชำ  ผกำกรอง  อำจำรย์ 
 ๓๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรสุดำ  ขวัญสุวรรณ อำจำรย์  
 ๓๘. นำงสำวอภิฤดี  อนันตพันธ์  อำจำรย์ 
 ๓๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำรีนำ  อีสำมะ อำจำรย์ 
 ๔๐. นำงสำวนภท์ชนก  ขวัญสง่ำ  อำจำรย์ 
 ๔๑. นำงสำวณัฐชนำ  นวลยัง  อำจำรย์ 
 ๔๒. นำงสำวชไมพร มิตินันท์วงศ์  อำจำรย์ 
 ๔๓. นำงสำวเด่นเดือน  ปัญญำดำ  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๔๔. นำงสำวนิชำนันท์  ขวัญปำน  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๔๕. นำงปิยะวรรณ  นวลทอง  หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 ๔๖. นำงสำวมณฑิตำ  ศรีพล  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๔๗. นำยพัชร  แสงสุวรรณ  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 ๔๘. นำงสำววรุณี  เกลี้ยงช่วย  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๔๙. นำงรัชนก  จิรนิล  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๐. นำยภคิน  พญำรัง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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 ๕๑. นำยวรัญญู  ธรรมโชต ิ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 ๕๒. นำยปรำโมท  ปัตตำ  หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและ 

     ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 ๕๓. นำยวิชัย  ทวีช่วย  พนักงำนประจ ำตึก 
 ๕๔. นำงสำววโิรจน ี สังฆกิจ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๕. นำยวัลลภ  มีเสน  พนักงำนประจ ำตึก 
 ๕๖. นำงสำวอธิญำ  รัตนมำ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๗. นำงสำวสุภำภรณ์  สุขสวำ่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕๘. นำงสำวจิรัฐติกำญจน์  แก้วยอด เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

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

     4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

        2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
   1) กลุ่มอาจารย์ 
    1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัชชญำ  สังขะกูล 
    2. นำงสำวรสิตำ  ดำศรี 
    3. นำงสำวแก้วสุดำ  บุตรเผียน 
    ๔. นำงสำวณัฐชนำ  นวลยงั 
   2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
    1. นำยภคิน  พญำรัง    
    2. นำงปิยะวรรณ  นวลทอง    
    3. นำงสำววิโรจนี  สังฆกิจ    
       4. นำงสำวอธิญำ  รัตนมำ    
   3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
    1. นำยปวรี์  ไวยำนิกรณ์ 
       2. นำงสำวขวัญฤทัย  ไอศูรณ์ 
     3. นำยนิติพงศ์  ไวยวรรณจิต 
    4. นำงสำวจุฑำมำศ  เกลี้ยงเกลำ 
  4) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
   1. นำยอนิรุจน์  บัวลอย 
      2. นำงสำวซอลญ่ำ  เหลม็และ 
    3. นำยอำลี  สมจิตร 
   ๔. นำงสำวฐิตำภำ  จันทภำโส 
 
 

/5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต... 
 
 
 



-๙- 
 
  5) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
   1. นำงสำวอธิชำ  ทองแท่น 
      2. นำยอำณูวำร์  อะสัน 

๖) กลุ่มผู้แทนชุมชน 
   1. คุณดำริน ดวงเต็ม    กลุ่มวิสำหกิจชุมชน เก๋ บำติก 
   2. คุณสุวรรณี รักวิจิตร    กลุ่มทอผ้ำบ้ำนสะพำนพลำ 
 

 อ านาจหน้าที่  
  1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด    
     โครงกำร/กิจกรรม 
  2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

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

 
                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


