
 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่ /2564 
เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  

ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
................................................................ 

 

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำ  
ที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชน  
ว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล นั้น 
 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม – 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งผู้เข้ำร่วมรับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 

1.1 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ประธำนกรรมกำร 
1.2 รองอธิกำรบดี ทุกท่ำน     กรรมกำร 
1.3 ผู้ช่วยอธิกำรบดี ทุกท่ำน     กรรมกำร 
1.4 คณบดี  ทุกท่ำน     กรรมกำร 
1.5 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ทุกท่ำน     กรรมกำร 
๑.6 ผู้ช่วยอธิกำรบดี  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ สะอำด)  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ
กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

3. อ ำนวยกำรในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับ
ผลกำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข          
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2. คณะกรรมการด าเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563  
 

 2.1 คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน    กรรมกำร 
 2.4 รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
 2.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ   กรรมกำร 
 2.6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
 2.7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้   กรรมกำร 
 2.8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   กรรมกำร 
 2.9 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ    กรรมกำร 
 2.10 หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม    กรรมกำร 
 2.11 หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
 2.12 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร   กรรมกำร 
 2.13 หวัหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ    กรรมกำร 
 2.14 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  กรรมกำร 
 2.15 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  กรรมกำร 
 2.16 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม  กรรมกำร 
 2.17 หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) กรรมกำร 
 2.18 หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำร 
 2.19 หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย     กรรมกำร 
 2.20 หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน    กรรมกำร 
 2.21 หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์  กรรมกำร 
 2.22 นำยชนำธิป  ลีนิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. วำงแผน เตรียมกำรและก ำหนดกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

2. ประสำนงำนผู้ประเมินคุณภำพทุกระดับ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ตำมแผนและก ำหนดกำร 

3. ปฏิบัติหน้ำที่และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

    3.1 ระดับหลักสูตร 
 

 3.1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
 รับการประเมิน วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2564 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน ์ คณะวิทยำศำสตร์  ประธำนกรรมกำร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

 2. รองศำสตรำจำรย์ฐิยำพร  กันตำธนวัฒน์ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมฯ กรรมกำร 
  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ   
  เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จอมขวัญ  สุทธินนท์ คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำรและ 
    มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เลขำนุกำร 

 2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 
 รับการประเมิน วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์ประภำศ  เมืองจันทร์บุรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประธำนกรรมกำร 
         มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 2. อำจำรย์คมสัน  ชไนศวรรย์  ครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม 

เกล้ำพระนครเหนือ 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นภิสพร  มีมงคล คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 
  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เลขำนุกำร  

 3) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 รับการประเมิน วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564 
 

 1. อำจำรย์โสภณ  ผู้มีจรรยำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ ประธำนกรรมกำร 
        มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 2. อำจำรย์รุ่งทิวำ  แย้มรุ่ง  คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
       มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. อำจำรย์รวมพร  นิคม คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 

มหำวิทยำลัยทักษิณ  เลขำนุกำร 

 4) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
 รับการประเมิน วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 
 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติพงษ ์ พุ่มพวง คณะศึกษำศำสตร์ ประธำนกรรมกำร 
       มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 2. รองศำสตรำจำรย์วิภำวี  เดชะปัญญำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ฯ กรรมกำร 
       มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
 3. อำจำรย์นุชนำฏ  ใจด ำรง คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำรและ 
  มหำวิทยำลัยทักษิณ เลขำนุกำร 
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 5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 รับการประเมิน วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 
 

 1. อำจำรย์อดิศักดิ์  อินทนำ วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ ประธำนกรรมกำร 
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรวดี  กระโหมวงศ ์ คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร  
         มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสริมศักดิ ์ ขุนพล  คณะมนุษศำสตร์ฯ กรรมกำรและ 
  มหำวิทยำลัยทักษิณ เลขำนุกำร 

6) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 รับการประเมิน วันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประธำนกรรมกำร 
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 2. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ ์ เรืองพีระกุล คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร  
       มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนะพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 
  มทร.ศรีวิชัย เลขำนุกำร 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร
ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 

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

รับกำรตรวจประเมินฯ และให้น่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ รวบรวมรำยงำนระดับ
หลักสูตร จัดส่งมำยังงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 3.1.2 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 1. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 2. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 3. นำยชนำธิป   ลีนิน  หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร 
 4. นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี นักวิชำกำรศึกษำ   
 5. นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 6. นำงสำวฟำรีดำ   หีมชูด  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 7. นำงสำวภำรดี   พงศ์จินต ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ประเมินคุณภำพ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประเมินคุณภำพ
ประสำนงำนกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนกำรบันทึกผลกำรประเมิน 

2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ตำมท่ีผู้ประเมินคุณภำพมอบหมำย 
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 3.1.3 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม และเทคโนโลยี 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์มณฑนรรห์   วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำสณำ  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ 
 6. อำจำรย์ฉำรีฝ๊ะ   หัดยี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้ 
 8. อำจำรย์กฤษฎำ   คงพูน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 9. อำจำรย์อภิชญำ   ขวัญแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
 11. อำจำรย์จุฑำมำศ   จันโททัย หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 12. อำจำรย์จรัญ   ธรรมใจ  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ ์ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณปภัช  คงฤทธิ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทวิชำติ  เย็นวิเศษ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 19. อำจำรย์พิชิต   เพ็งสุวรรณ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 20. อำจำรย์จริยำ   สุขงำม  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 21. อำจำรย์นศพร   ธรรมโชติ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชำญ  เพชรมณ ี หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุษรำคัม ทองเพชร หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 24. อำจำรย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 25. อำจำรย์นรงฤทธิ์   เสนำจิตร หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 26. อำจำรย์พิริยำ   สร้อยแก้ว หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรุณ  สุขแก้ว  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 29. อำจำรย์ธนัท  ธนอัศวพล หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 30. อำจำรย์อำคม  สุดรำม  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 31. อำจำรย์สุจริต   สิงหพันธุ์ หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 33. อำจำรย์ปิติพงศ์  เกิดทิพย์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 34. อำจำรย์อำลำวีย์  ฮะซำนี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 35. อำจำรย์ณัฐพงษ์   หมันหลี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 36. อำจำรย์รัญชกร   จันจ ำปำ  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 37. อำจำรย์เมธัส   เทพไพฑูรย ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 38. อำจำรย์นภำรัตน์   เกษตรสมบูรณ ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
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 39. อำจำรย์ณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 40. อำจำรย์ฐำปนิค   ตีระพันธ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 41. อำจำรย์กระวี   อนนตรี  หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 42. อำจำรย์นวพล   เทพนรินทร์ หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 43. นำยอนุกูล    นันทพุธ  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 44. นำงรุ่งนภำ    แก้วนวล  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 45. นำงสำวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศรี หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 46. นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์  หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมวันและเวลำ ผ่ำนระบบกำรประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings และร่วมด ำเนินกิจกรรมครบถ้วนตำมก ำหนดกำร 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อผู้ประเมินคุณภำพและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในกิจกรรมกำรประเมิน 

3. น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

 

 3.1.4 ผู้รับการสัมภาษณ์  
 

 1) กลุ่มที่ 1 ผู้แทนผู้บริหาร 
 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม และเทคโนโลยี 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์มณฑนรรห์   วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
 6. อำจำรย์จุฑำมำศ   จันโททัย หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 7. อำจำรย์จรัญ    ธรรมใจ  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ ์ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณปภัช  คงฤทธิ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 

 2) กลุ่มที่ 2 ผู้แทนผู้สอน 
 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยทวิชำติ เย็นวิเศษ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 2. อำจำรย์พิชิต   เพ็งสุวรรณ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 3. อำจำรย์กฤษฎำ  คงพูน  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 4. อำจำรย์ฉำรีฝ๊ะ  หัดยี  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุษรำคัม ทองเพชร หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำสณำ  บุญส่ง  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
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 7. อำจำรย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 8. อำจำรย์นรงฤทธิ์   เสนำจิตร หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรุณ  สุขแก้ว  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 11. อำจำรย์ธนัท  ธนอัศวพล หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 13. อำจำรย์ปิติพงศ์  เกิดทิพย์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 14. อำจำรย์อำลำวีย์  ฮะซำนี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 15. อำจำรย์ณัฐพงษ์   หมันหลี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 16. อำจำรย์อภิชญำ   ขวัญแก้ว หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 17. อำจำรย์นภำรัตน์   เกษตรสมบูรณ ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 18. อำจำรย์ณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 19. อำจำรย์ฐำปนิค   ตีระพันธ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 20. อำจำรย์จุฑำมำศ   จันโททัย หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 22. อำจำรย์กระวี   อนนตรี  หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 23. อำจำรย์นวพล   เทพนรินทร์ หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 24. นำยธวัชชัย    เหนือคลอง หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 25. นำยจิรัตต์    ส ำรำญ  หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 

 3) กลุ่มที่ 3 ผู้แทนผู้เรียน 
 

 1. นำงสำวกชกร   แดงด ี  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 2. นำงสำวฮำมีลำ  สุขกลั้ง  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 3. นำยเนติพงศ ์   คงศักดิ์พันธ์ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 4. นำยสิชล   อินทร์แก้ว หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 5. นำยปกรณ ์   สอนแก้ว หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

6. นำงสำวกมลชนก     โฉมทอง  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 7. นำยจิรกิตติ์      วรำภรณ์ หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 

8. นำงสำวพรทิพย์     ทองม ี  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
9. นำยอภิพัฒน์    ปรำบนำรำยณ์ หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
10. นำยวิชชำบูรณ์   พรรคเสือ  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
11. นำยอภิเดช    หัสรังสี  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
12. นำยนพดล   นิจกร  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
13. นำงสำวกมลพร  พยนต์ภำค หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
14. นำยสันติพงศ ์  ฉิมผุด  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
15. นำยศรำวุธ   ด้วงหรน  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
16. นำงสำวรัชนีกร  รอดเสน  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
17. นำงสำวทัศมำณี  นุ่นเกลี้ยง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
18. นำยภัทรวรรธน์  สุระตโก  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
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19. นำงสำวอุษำ   เกตุระหงษ ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
20. นำยขจรยศ   รำชโยธำ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
21. นำยณัฐวงศ ์  แก้วกลำง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
22. นำยกิตติวินท์  หมัดสี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
23. นำยทินกร   เพ่ิมพูน  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
24. นำงสำวพิมพ์กำญจน์  ชุมศรี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
25. นำงสำววรรณพร  ประสิทธิมงคล หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 

4) กลุ่มที่ 4 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 1. นำยศักรินทร์   โสพิกุล  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
2. นำยศุภณัฐ   สุวรรณขำว หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. นำยชโลธร   ชนะทอง หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
4. นำงสำวนุชรี   ชูชุม  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
5. นำงสำวธำณีรัตน์  บัวข ำ  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
6. นำงสำวนิลวรรณ   สุขกิ้ม   หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
7. นำงสำวณัฐกำน   สุดยอด  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
8. นำงสำวปรำงทิพย์   ศรีวิรัตน์  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
9. นำงสำววรรณเพ็ญ    หมวดเพชร์  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
10. นำยเชำวัชร์   ตรงจิต  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
11. นำยมนตรี   ศรีสังข์ทอง หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
12. นำยวชิรวิทย์  ทองรัศม ี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
13. นำงสำวพรทิพย์  ดีแก้ว  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
14. นำงสำวณัฐวรรณ  ขวัญทองยิ้ม หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
15. นำงสำวภัทรกันย์  เอียดชูทอง หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
16. นำงสำวศรำรัชต์  ช่องรักษ์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
17. นำยมำนิตย์   ชูอินทรำช หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
18. นำงสำวศิริพร  แสงนิล  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
19. นำงสำวศิริลักษณ์  ศรีบัวริน  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
20. นำยอธิบดี   ช้ำงเจิม  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
21. นำยเกียรติศักดิ์  แจ้งกระจ่ำง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
22. นำงสำวอิสรีย์ภรณ์  แดงอร่ำม หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
23. นำยมนัส   หนูแป้น  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
24. นำยธัญพัฒน์  เกสรินทร์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
25. นำงสำวดำน่ำ  สันสำคร  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 

 5) กลุ่มที่ 5 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 1. นำยสุรินทร์   สมบัติ  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
  2. นำยมำโนช   กลีบบัว  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

3. นำยสำธิต   ถำวรประสิทธิ์ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
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4. นำยอ ำมร   คงวุ่น  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
5. นำงสุชำดำ    สงนุ้ย  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
6. นำงกัลยำ     รำชเล็ก  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
7. นำงสำวฟำริด้ำ  จิตต์เส้ง  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
8. นำยสิทธิพงษ์    จีนหมั้น  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
9. นำยเฉลิมพล   นกน้อย  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
10. นำยสมนึก   ด ำนุ้ย  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
11. นำยบริสุทธิ์   สุขเสนำ  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
12. นำยมนตรี    ศรีรัตน์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
13. นำงสำวจิตเลขำ  สุคนธจร  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
14. นำยกิตต ิ   หมุนเกต ุ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
15. นำยปัญญำวุธ   ศรีขำว  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
16. นำยวินัยศักดิ์   แพรสำยทอง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
17. นำงจินตนำ    พำละ  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
18. นำงสำวจุตำพร  ตำม ี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 

 6) กลุ่มที่ 6 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 1. นำยอนุกูล    นันทพุธ  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 2. นำงรุ่งนภำ    แก้วนวล  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 3. นำงสำวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศรี หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 4. นำยเอกศักดิ์    สงสังข ์  หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 5. นำยชนำธิป   ลีนิน  หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมวันและเวลำ ผ่ำนระบบกำรประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ร่วมด ำเนินกิจกรรมครบถ้วนตำมก ำหนดกำร และตำม 
ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดกำรประเมิน 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน 
ต่อผู้ประเมินคุณภำพและผู้ที่เก่ียวข้องในกิจกรรมกำรประเมิน 

3.1.5 ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อฝึกประสบการณ์ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 1) ฝึกประสบการณ์ประเมิน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 
 รับการประเมิน วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564 

 

1. อำจำรย์อำลำวีย์  ฮะซำนี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
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 2) ฝึกประสบการณ์ประเมิน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรม
 แมคคาทรอนิกส์ รับการประเมิน วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564 

 

1. อำจำรย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 

3) ฝึกประสบการณ์ประเมิน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
รับการประเมิน วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 
 

1. อำจำรย์นวพล   เทพนรินทร์ หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
2. อำจำรย์ณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 

 4) ฝึกประสบการณ์ประเมิน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
รับการประเมิน วันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
3. อำจำรย์จรัญ    ธรรมใจ  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมวันและเวลำ ผ่ำนระบบกำรประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ร่วมด ำเนินกิจกรรมครบถ้วนตำมก ำหนดกำร และ 
ฝึกประสบกำรณ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA 

2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ตำมที่ผู้ประเมินคุณภำพมอบหมำย 

   3.2 ระดับคณะ 
   รับการประเมิน วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
 

 3.2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรุติพงศ ์ ภูวัชร์วรำนนท์ คณะครุศำสตร์  ประธำนกรรมกำร 
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 2. รองศำสตรำจำรย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ ์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
       มทร.ศรีวิชัย 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย  วิทยำลัยรัตภูมิ  กรรมกำร 
       มทร.ศรีวิชัย 
 4. อำจำรย์บุญรัตน์  บุญรัศม ี   คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       มทร.ศรีวิชัย 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร
ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 

2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 

/ 3.จัดท ำรำยงำน... 
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3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
รับกำรตรวจประเมินฯ และให้น่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ รวบรวมรำยงำนจัดส่งมำยัง
งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 3.2.2 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 1. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 2. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 3. นำยชนำธิป   ลีนิน  หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร  
 4. นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ประเมินคุณภำพ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประเมินคุณภำพ
ประสำนงำนกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนกำรบันทึกผลกำรประเมิน 

2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ตำมท่ีผู้ประเมินคุณภำพมอบหมำย 
 

3.2.3 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม และเทคโนโลยี 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์มณฑนรรห์   วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำสณำ  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ 
 6. อำจำรย์ฉำรีฝ๊ะ   หัดยี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้ 
 8. อำจำรย์กฤษฎำ   คงพูน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 9. อำจำรย์อภิชญำ   ขวัญแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
 11. อำจำรย์จุฑำมำศ   จันโททัย หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 12. อำจำรย์จรัญ   ธรรมใจ  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรภัทร  เฉลิมวงศ ์ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณปภัช  คงฤทธิ์  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 18. นำยอนุกูล    นันทพุธ  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 19. นำงรุ่งนภำ    แก้วนวล  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 20. นำงสำวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศรี หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 21. นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์  หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 
 / โดยมีอ ำนำจหน้ำที.่.. 
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 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมวันและเวลำ ผ่ำนระบบกำรประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ร่วมด ำเนินกิจกรรมครบถ้วนตำมก ำหนดกำร และตำม 
ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดกำรประเมิน 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อผู้ประเมินคุณภำพและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในกิจกรรมกำรประเมิน 

3. น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

 

3.2.4 ผู้รับการสัมภาษณ์  
 

 1) กลุ่มที่ 1 ผู้แทนผู้บริหาร 
 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม และเทคโนโลยี 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงนคร  กำรนำ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์มณฑนรรห์   วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
 6. อำจำรย์จุฑำมำศ   จันโททัย หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

 2) กลุ่มที่ 2 ผู้แทนผู้สอน 
 

 1. อำจำรย์พิชิต   เพ็งสุวรรณ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 2. อำจำรย์กฤษฎำ  คงพูน  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 3. อำจำรย์นุชจิเรศ   แก้วสกุล  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 4. อำจำรย์นรงฤทธิ์   เสนำจิตร หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทัย  ประทุมทอง หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 6. อำจำรย์ธนัท   ธนอัศวพล หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
 7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 8. อำจำรย์อำลำวีย์  ฮะซำนี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 9. อำจำรย์ณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 10. อำจำรย์ฐำปนิค   ตีระพันธ์ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนัสถ์  นนทพุทธ หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพงษ์  แก้วหวัง  หลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมฯ 
 

 3) กลุ่มที่ 3 ผู้แทนผู้เรียน 
 

 1. นำงสำวกชกร   แดงด ี  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
 2. นำยเนติพงศ ์   คงศักดิ์พันธ์ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

3. นำงสำวกมลชนก     โฉมทอง  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
 4. นำยณัฐนนท ์    ชุมเมฆ  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 

5. นำงสำวกมลพร   พยนต์ภำค  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
6. นำยพงษ์พิชญ์    เพียรเจริญ หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 

/ 7. นำงสำวทศัมำณี... 
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7. นำงสำวทัศมำณี  นุ่นเกลี้ยง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
8. นำยภัทรวรรธน์  สุระตโก   หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
9. นำยณัฐวงศ ์   แก้วกลำง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
10. นำงสำวพิมพ์กำญจน์  ชุมศรี  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

4) กลุ่มที่ 4 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 1. นำยศักรินทร์   โสพิกุล  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
2. นำยศุภณัฐ   สุวรรณขำว หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. นำงสำวณัฐกำน   สุดยอด  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
4. นำยเชำวัชร์    ตรงจิต  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
5. นำงสำวพรทิพย์  ดีแก้ว  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
6. นำยนิธิศ   นุกิจรังสรรค์ หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
7. นำยขจรยศ   รำชโยธำ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
8. นำยณัฐพงษ์   โชคหิรัณยำภำส หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
9. นำยเกียรติศักดิ์  แจ้งกระจ่ำง หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
10. นำงสำวอิสรีย์ภรณ์  แดงอร่ำม หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 

 5) กลุ่มที่ 5 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1. นำยสุรินทร์   สมบัติ  หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 

2. นำยสำธิต   ถำวรประสิทธิ์ หลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร 
3. นำงกัลยำ     รำชเล็ก  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
4. นำยเฉลิมพล   นกน้อย  หลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
5. นำยณัฐพล    สินธโร  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
6. นำงสำวนลิน   สังข์นุ้ย  หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
7. นำยมนตรี    ศรีรัตน์  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
8. นำงสำวจิตเลขำ  สุคนธจร  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
9. นำยกิตต ิ   หมุนเกต ุ หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
10. นำยปัญญำวุธ   ศรีขำว  หลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 

 6) กลุ่มที่ 6 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 1. นำยอนุกูล    นันทพุธ  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 2. นำงรุ่งนภำ    แก้วนวล  หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 3. นำงสำวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศรี หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 4. นำยเอกศักดิ์    สงสังข ์  หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 5. นำยชนำธิป   ลีนิน  หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร 
 

 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมวันและเวลำ ผ่ำนระบบกำรประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ร่วมด ำเนินกิจกรรมครบถ้วนตำมก ำหนดกำร และตำม 
ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดกำรประเมิน 

/ 2. ร่วมตอบ... 
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2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน 
ต่อผู้ประเมินคุณภำพและผู้ที่เก่ียวข้องในกิจกรรมกำรประเมิน 

 
 

ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรรับกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564 

 

  สั่ง ณ วันที่     เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์ ธัญรส) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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