
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        / ๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

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

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม– 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.2   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.3   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.4   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.5   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
1.6   ผูช้่วยอธิกำรบดี (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 2563 

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ตรวจประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรุฬ  มะยะเฉี่ยว ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์สมำน  วิวรรธนโรจน์  ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สำยัณ  ละอองโชค มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์สรำวุธ  จริตงำม ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์สุขกมล  สุขพิศิษฐ์  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์สุธิรำ  พลันสังเกตุ  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์นวพล  เทพนรินทร์  มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 3) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
 1. กัปตันผสันต์  ธัมปรำชญ ์  ม.บูรพำ   ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์สุริยำ  จิรสถิตสิน  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์รวมพร  นิคม  ม.ทักษิณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตรวจประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
 1. อำจำรย์ศิรินทร์ญำ  เปียกลิ่น  ม.ทักษิณ   ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์พจนำ  เดชสถิตย์  ม.ทักษิณ   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จันทรำทิพย์  สุขุม  ม.ทักษิณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจจำรย์อรุณ  ลูกจันทร์ มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ตรวจประเมินวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรุฬ  มะยะเฉี่ยว ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์โรสนี  จริยะมำกำร ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์สมำน  วิวรรธนโรจน์  ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจจำรย์โสภิดำ  จรเด่น มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 6) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  ตรวจประเมินวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรุฬ  มะยะเฉี่ยว ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์โรสนี  จริยะมำกำร ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์สมำน  วิวรรธนโรจน์  ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ตรวจประเมินวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 1. อำจำรย์สุริยำ  จิรสถิตสิน  ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กุลภัสร์  ทองแก้ว ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มักตำร์  แวหะยี ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจจำรย์สมคิด  สุทธิศักดิ์ มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 8) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  ตรวจประเมินวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 1. รศ.จำรุยำ  ขอพลอยกลำง  มทร.ศรีวิชัย  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์กำนต์พิชชชำ  ดุลยะลำ มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิริรัตน์  พ่ึงชมภู มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
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 9) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.โท)  ตรวจประเมินวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์สรำวุธ  จริตงำม ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์สุขกมล  สุขพิศิษฐ์  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์สุธิรำ  พลันสังเกตุ  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 10) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ณัฎฐำ  จินดำเพ็ชร์ ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ยรรยง  สุรัตน์  ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์นุชนำฏ  ใจด ำรงค์  ม.นรำธิวำสรำชนครินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 11) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. อำจำรย์ณัฐพล  หนูฤทธิ์  มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 5. อำจำรย์ศยมน พุทธมงคล  มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 12) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  ตรวจประเมินวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์อนุกร  ภู่เรืองรัตน์ ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จอมขวัญ  สุทธินนท์ ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์อุษำ อินทรักษำ  ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรัศนีย์  กำยพันธ์ มทร.ศรีวิชัย  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน 
 13) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ตรวจประเมินวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
 1. อำจำรย์สุริยำ  จิรสถิตสิน  ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์วัลลยำ ธรรมอภิบำล อินทนิน ม.ทักษิณ   กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มักตำร์  แวหะยี ม.สงขลำครินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 14) สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ  ตรวจประเมินวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
 1. อำจำรย์กวินพัฒน์  สิริกำนติโสภณ ม.สงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์แสงสุรีย์  วสุพงศ์อัยยะ ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กมลธรรม  อ่ ำสกุล ม.สงขลำนครินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. รองศำสตรำจำรย์จรูญ  เจริญเนตรกุล  คณบดี 
 2. รองศำสตรำจำรย์จำรุวัฒน์  เจริญจิต   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์วิทยำ  ศิริคุณ    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
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 5. นำงอุทัยทิพย์  จิตรมั่นธรรม    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. รองศำสตรำจำรย์เดช  เหมือนขำว   ผู้ช่วยคณบดี 
 7. รองศำสตรำจำรย์ภำณุ  พร้อมพุทธำงกูร  ผู้ช่วยคณบดี 
 8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชลัท  ทิพำกรเกียรติ  ผู้ช่วยคณบดี 
 9. นำยณัฐพล  แก้วทอง    ผู้ช่วยคณบดี 
 10. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สหพงศ์  สมวงศ์  ผู้ชวยคณบดี 
 11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรนรำยณ์  บุญรำศี  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมโยธำ 
 12. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ยงยุทธ  ดุลยกุล  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
 13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรชัย  เพชรสงครำม  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
 14.  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ธีรพงษ์  ฉิมเพชร  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรำธร  สงัข์ประเสริฐ  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
16. รองศำสตรำจำรย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัญญำ  ผำสุข   หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคม 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จักรนรินทร์  ฉัตรทอง  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมกำรผลิต 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรำภำ  จ้อยพจน์  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรวิทย์  ศรีวิทยำกูล  หัวหน้ำหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสำกำร 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บรรเจิด  โปฏกรัตน์  หัวหน้ำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล 
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสันต์  จนีธำดำ  หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
23. อำจำรย์อำศิส  อัยรักษ์    หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมโยธำ  
24. อำจำรย์ปวิตร  ฏิระวณิชย์กุล   หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมส ำรวจ  
25. อำจำรย์ชำญณรงค์  พงศ์รักธรรม   หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
26. อำจำรย์อภิรักษ์  เสือเดช    หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
27. อำจำรย์อภิชิต  ศรีไชยรัตนำ   หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
28. อำจำรย์ณัฐพล  หนูฤทธิ    หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
29. รองศำสตรำจำรย์ชำตรี  หอมเขียว    
30. รองศำสตรำจำรย์มนัส  อนุศิริ 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  ลักษณะกิจ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิจติ  มินำ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กีรติ  อินทวิเศษ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จตุพร  ใจด ำรงค์ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จ ำรูญ  สมบูรณ์ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จินดำ  สำมัคคี 
37. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลัช  สัตยำรักษ์ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ซูไฮดี  สนิ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐำนวิทย์  แนมใส 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำหำมะสูไฮมี  มะแซ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี  ชำยทอง 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธยำ  ภิรมย์ 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทชัย  ชูศิลป์ 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บัญญัติ  นิยมวำส 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปฏิมำกร  จันทร์พริ้ม 
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46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยวิทย์  สุวรรณ 
47. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะพร  มูลทองชุน 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรนรำยณ์  บุญรำศรี 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรประสิทธิ์  คงบุญ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรโพยม  วรเชฐวรำวัตร์ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พันธ์ยศ วรเชฐวรำวัตร์ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ์  บุญนุ่น 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภรำดร  เรืองกูล 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรพงค์  บุญช่วยแทน 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชัย  ประยูร 
57. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมคิด  สุทธิศักดิ์ 
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหพงศ์  สมวงค์ 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิทธิพร  บุญญำนุวัตร์ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิริรัตน์  พ่ึงชมภู 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำติ  จันทรมณีย์ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรพล  ชสูวัสดิ ์
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรัตน์  พร้อมพุทธำงกูร 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิพล  มหศักดิสกุล 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด 
67. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โสภิดำ  จรเด่น 
68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรุณ  ลูกจันทร์ 
69. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุดร  นำมเสน 
70. ว่ำที่ ร.ต.อเนก  ไทยกุล 
71. อำจำรย์กิตติชัย  ชัยเพชร 
72. อำจำรย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล 
73. อำจำรย์เกสรำ  เพชรกระจ่ำง 
74. อำจำรย์เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน 
75. อำจำรย์คณโฑ  ปำนทองค ำ 
76. อำจำรย์จ ำนงค์  เพชรประกอบ 
77. อำจำรย์จิรวัฒน์   จันทองพูน 
78. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล 
79. อำจำรย์ชนมภัทร  รุณปักษ์ 
80. อำจำรย์ชยำนิษฐ์  บุญสนิท 
81. อำจำรย์ชัยณรงค์  ศรีวะบุตร 
82. อำจำรย์ชัยสิทธิ์  ชูสงค์ 
83. อำจำรย์ณัฐพล  แก้วทอง 
84. อำจำรย์ถำวร  เกื้อสกูล 
85. อำจำรย์ทวีศักดิ์  ทองขวัญ 

 
/86. อำจำรย์ธนำกร... 

 



-๖- 

86. อำจำรย์ธนำกร  อินทสุทธิ์ 
87. อำจำรย์ธรรมนงค์  ทวีชื่น 
88. อำจำรย์ธีระวัฒน์  เพชรดี 
89. อำจำรย์นงนำฎ  ระวังวงศ์ 
90. อำจำรย์ปฐมพร  นะระโต 
91. อำจำรย์ประทีป  ทิพย์ประชำ 
92. อำจำรย์เปรมณัช  ชุมพร้อม 
93. อำจำรย์พงศกร  เจริญเนตรกุล 
94. อำจำรย์พงศ์ศักดิ์  ศุขมณี 
95. อำจำรย์พรชัย  แคล้วอ้อม 
96. อำจำรย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ 
97. อำจำรย์พินทิพย์  มณีนิล 
98. อำจำรย์รจณำ  คูณพูล 
99. อำจำรย์รุ่งลำวัลย์  ชูสวัสดิ์ 
100. อำจำรย์วิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง 
101. อำจำรย์สมเกียรติ  แสวงชอบ 
102. อำจำรย์สมใจ  หมื่นจร 
103. อำจำรย์สันติ  สถิตวรรธนะ 
104. อำจำรย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว 
105. อำจำรย์สุนทรรุ่งเรืองใบหยก 
106. อำจำรย์เสรี  ทองชุม 
107. อำจำรย์อธิรำช  ภัทรำงกูน 
108. อำจำรย์อธิโรจน์  มะโน 
109. อำจำรย์อภิชล  ทองมั่ง  ก ำเนิดว้ ำ 
110. อำจำรย์อัมพร  บุญรำม 
111. อำจำรย์ต่อลำภ  กำรปลื้มจิตร 
112. อำจำรย์พิชญำ  พิศสุวรรณ 
113. อำจำรย์อรรถพล  คงหวำน 
114. นำงสำวพรเพ็ญ จันทรำ   
115. นำงสำววรณัน  จ่ำยวำนิชย์     
116. นำงสำวเพ็ญพักตร  แกล้วทนงค์    
117. นำยสดุดี  ชูสวัสดิ์   
118. นำงสำวกำญจนำ  ทองตีบ    
119. นำงสำวบุญศรี  นุ่นหนู    
120. นำงสำวพัชรี  ทองช่วย     
121. นำยไกรวิทย์  ชูชำติ   
122. นำงสำวธัญญรัตน์  รุณปักษ์     
123. นำงสำวณปภัช  ชำยพรม     
124. นำยชัยชุมพล  ชูรำษฎร์  
125. นำงสำวภัทรำภรณ์  เพ็ชรจ ำรัส  
126. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว 
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127. นำงสำวอังคณำ  สีม่วง     
128. นำยปิ่นชัย เกษสวัสดิ์   
129. นำงทิพวรรณ  จักรช่วย     
130. นำงนภำพร  สมบูรณ์    
131. นำงสำววิลำวัลย์  ทองนิมิตร    
132. นำงสำวอัชฌำ  ทิมกุล    
133. นำยธเนศ  สืบประดิษฐ์    
134. นำยนเรศ  ศรีสุระคุปต์   
135. นำงศศิประภำ  ยันตรกิจ    
136. นำงสำวปิยะวรรณ  บุญชื่น   
137. นำงสำวสิริภรณ์  อนุสำย    
138. นำยโภคิน  คงสิน    
139. นำงโยทกำ  ศรีบุรุษ     
140. นำยศุภสัณห์  ชัยอนันตกูล    
141. นำงสำวสำรภี  มำลีสุคนธ์    
142. นำงสำวศศิพิมพ์  ศรีมณี     
143. นำงสำวกนกวรรณ  เดชสถิตย์   
144. นำงสำวรัฐนันท์  บูรณะ    
145. นำยวิฆเนศ  เพชรสุวรรณ์    
146. นำงสำวขนิษฐำ  เพชร์รัตน์    

  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
 1. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล ม.สงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิเชียร ม.สงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
 3. อำจำรย์ปิยำภรณ์ ธุระกิจจ ำนง   มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
 4. อำจำรย์ชญำดำ เฉลียวพรหม   มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันดี นวลสร้อย  มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

       /อ ำนำจหน้ำที่ 
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อ ำนำจหน้ำที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. รองศำสตรำจำรย์จรูญ  เจริญเนตรกุล  คณบดี 
 2. รองศำสตรำจำรย์จำรุวัฒน์  เจริญจิต   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4. อำจำรย์วิทยำ  ศิริคุณ    รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 5. นำงอุทัยทิพย์  จิตรมั่นธรรม    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 6. รองศำสตรำจำรย์เดช  เหมือนขำว   ผู้ช่วยคณบดี 
 7. รองศำสตรำจำรย์ภำณุ  พร้อมพุทธำงกูร  ผู้ช่วยคณบดี 
 8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชลัท  ทิพำกรเกียรติ  ผู้ช่วยคณบดี 
 9. นำยณัฐพล  แก้วทอง    ผู้ช่วยคณบดี 
 10. นำยสหพงศ์  สมวงศ์    ผู้ชวยคณบดี 
 11. นำงสำวพรเพ็ญ จันทรำ    หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย 
 12. นำงสำววรณัน  จ่ำยวำนิชย์    หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน 
 13. นำงสำวเพ็ญพักตร  แกล้วทนงค์   หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ 
 14. นำยสดุดี  ชสูวัสดิ์    วิศวกร 
 15. นำงสำวกำญจนำ  ทองตีบ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 16. นำงสำวบุญศรี  นุ่นหน ู    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 17. นำงสำวพัชรี  ทองช่วย    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 18. นำยไกรวิทย์  ชูชำต ิ    วิศวกร 
 19. นำงสำวธัญญรัตน์  รุณปกัษ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 20. นำงสำวณปภัช  ชำยพรม    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 21. นำยชัยชุมพล  ชูรำษฎร ์    วิศวกร 
 22. นำงสำวภัทรำภรณ์  เพ็ชรจ ำรัส   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 23. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 24. นำงสำวอังคณำ  สีม่วง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 25. นำงสำวขนิษฐำ  เพชร์รัตน์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 26. นำยปิ่นชัย เกษสวัสดิ ์    ช่ำงเทคนิค 
 27. นำงทิพวรรณ  จักรช่วย    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 28. นำงนภำพร  สมบูรณ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 29. นำงสำววิลำวัลย์  ทองนิมิตร    นักวิชำกำรศึกษำ 
 30. นำงสำวอัชฌำ  ทิมกุล    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 31. นำยธเนศ  สืบประดิษฐ์    วิศวกร 

/32. นำยนเรศ... 
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 32. นำยนเรศ  ศรีสุระคุปต์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 33. นำงศศิประภำ  ยันตรกิจ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 34. นำงสำวปิยะวรรณ  บุญชื่น    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 35. นำงสำวสิรภิรณ์  อนุสำย    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 36. นำยโภคิน  คงสิน    วิศวกร 
 37. นำงโยทกำ  ศรีบุรุษ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 38. นำยศุภสัณห์  ชัยอนันตกูล    วิศวกร 
 39. นำงสำวสำรภ ี มำลีสุคนธ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 40. นำงสำวศศิพิมพ์  ศรีมณี    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 41. นำงสำวกนกวรรณ  เดชสถิตย์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 42. นำงสำวรัฐนันท์  บูรณะ    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 43. นำยวิฆเนศ  เพชรสุวรรณ์    วิศวกร 

  อ ำนำจหน้ำที่   
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กิจกรรมประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก) 
1) กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฐำนวิทย์  แนมใส   
 2. อำจำรย์จิรวัฒน์   จันทองพูน 
 3. อำจำรย์เปรมณัช  ชุมพร้อม  
2) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
  1. นำงสำวขนิษฐำ  เพชร์รัตน์     
 2. นำงสำวอัชฌำ  ทิมกุล  
 3. นำงสำววิลำวัลย์  ทองนิมิตร 
4) กลุ่มนักศึกษา 
 1. นำยอับดุลเรำะมัน  เจะเตะ 
 2. นำงสำวขนิษฐำกร  โกวิทด ำรงกิจ  
 3. นำยธนพนธ์  ปัญจระ 
5) กลุ่มศิษย์เก่า 
 1. นำงสำวประภำศิริ  ละอองสม  
 2. นำยศุภชัย  ขวัญมณ ี
 3. นำงสำวชนิษศร  ไชยแสง 
  

/อ ำนำจหน้ำที่ 
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  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564 
 
   สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  สงิหำคม  พ.ศ. 2564 

 
                                                              
 

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                          อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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