
  

 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /2564 

เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 
ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับและ
ประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรศึกษำบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัด
ขึ้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแล 

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ 
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฏำคม – 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑.๑  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  รองอธิกำรบดีทุกท่ำน     กรรมกำร 
 1.3  ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน     กรรมกำร 
 1.4  คณบดีทุกท่ำน      กรรมกำร 
 1.5  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน     กรรมกำร 
 1.6  ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด)  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 อ ำนำจหน้ำที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ ด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำกำร

ประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่ง เป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผลกำร 
ประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข 

         /2. ผู้เข้ำร่วมกำรตรวจ...  
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๒. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
    2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 ๑) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตรวจประเมินวันที่ 17 สิงหาคม 2564 
     1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยณรงค์  อริยประเสริฐ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประธำนกรรมกำร 
     ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด  คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
     ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ด ำรงพล  อินทร์จันทร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
     ๔. อำจำรย์เอกพงษ์  คงฉำง   คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

ประเมิน 
 ๒) สาขาวิชาทัศนศิลป์  ตรวจประเมินวันที่ ๒๓ สิงหาคม 2564 
     ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุวัต  สงสม  มหำวิทยำลัยทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
     ๒. อำจำรย์ฐำกร  สิทธิโชค   มหำวิทยำลัยทักษิณ  กรรมกำร 
     ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลลดำ แสงมณี  ศิริสำธิตกิจ  มหำวิทยำลัยทักษิณ   กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
     ๔. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

ประเมิน 
 ๓) สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ตรวจประเมินวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
     ๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร   ประธำนกรรมกำร 
     ๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
     3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ  คณะศิลปำศำสตร์     กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
     ๔. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

ประเมิน 
 ๔) สาขาวิชาการผังเมือง ตรวจประเมินวันที่ 28 สิงหาคม 2564 
     ๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง อำจำรย์เกษียณอำยุรำชกำร   ประธำนกรรมกำร 
     ๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ประธำนกรรมกำร 
     3. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ  คณะศิลปำศำสตร์  กรรมกำรและ 

เลขำนุกำร 
     ๔. อำจำรย์เอกพงษ์  คงฉำง   คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

ประเมิน 
 อ ำนำจหน้ำที ่
  ๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 
      ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
  ๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด   
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๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่รับ
ตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

  ๔. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำทินี  วัฒนกิจ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  3. อำจำรย์รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  4. อำจำรย์ธนวัฒน์   เลขำพันธ์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ   
  5. อำจำรย์ภำณุพันธ์นัดดำ  ด ำนุ้ยรำวัฒน์  ผู้ช่วยคณบดีงำนวิชำกำร 
  6. อำจำรย์จิฬำ  แก้วแพรก   ผู้ช่วยคณบดีงำนบริหำร 
  7. อำจำรย์มงคล  ชนินทรสงขลำ   ผู้ช่วยคณบดีงำนอำคำรสถำนที่ 
  8. นำยธีรวุฒิ  ศรีมณี    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
  9. อำจำรย์รอฮำนำ  แวดอเลำะ   หัวหน้ำสำขำสถำปัตยกรรมและผังเมือง 
  10. อำจำรย์นวัทตกร  อุมำศิลป์   หัวหน้ำสำขำศิลปกรรมและออกแบบ 
  11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัชชญำ  สังขะกูล  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
  12. อำจำรย์นนทรส  ภัคมำน   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
  13. อำจำรย์เอกพงษ์  คงฉำง   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
  14. อำจำรย์นภท์ชนก  ขวัญสง่ำ   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
  15. อำจำรย์ส ำรำญ  ขวัญยืน 
  16. อำจำรย์จเร  สุวรรณชำต 
  17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยำภรณ์  อรมุต 
  18. อำจำรย์เสริมศักดิ์  สัญญำโณ 
  19. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง 
  20. อำจำรย์พิษณุ  อนุชำญ 
  21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์งำมเพชร  อัมพรวัฒนพงศ์ 
  22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจนจิรำ   ขุนทอง 
  23. อำจำรย์เรืองรัมภำ  อินทรักษ ์
  24. อำจำรย์ทรรศน์วรรณ ทองอ่อน 
  25. อำจำรย์ณัฐรดำ  บุญถัด 
  26. อำจำรย์จำมีกร  มะลิซ้อน 
  27. นำยสุรวัช  หมู่เก็ม 
  28. อำจำรย์พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช 
  29. อำจำรย์รสิตำ ดำศรี 
  30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติ  พิมเสน 
   

/31. อำจำรย์พลำกร... 
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31. อำจำรย์พลำกร  พันธุ์มณี 
  32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว 
  33. อำจำรย์สำโรจน์ มีพวกมำก 
  34. อำจำรย์แก้วสุดำ บุตรเผียน 
  35. อำจำรย์พรสวรรค์ จันทร์สุข 
  36. อำจำรย์บูชำ  ผกำกรอง 
  37. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรสุดำ  ขวัญสุวรรณ 
  38. อำจำรย์อภิฤดี  อนันตพันธ์ 
  39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตะวัน  ตนยะแหละ 
  40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีนำ  อีสำมะ 
  41. อำจำรย์ณัฐชนำ  นวลยัง 
  42. อำจำรย์ชไมพร มิตินันท์วงศ์ 
  43. นำงสำวเด่นเดือน  ปัญญำดำ 
  44. นำงสำวนิชำนันท์  ขวัญปำน 
  45. นำงปิยะวรรณ  นวลทอง 
  46. นำงสำวมณฑิตำ  ศรีพล 
  47. นำยพัชร  แสงสุวรรณ 
  48. นำงสำววรุณี  เกลี้ยงช่วย 
  49. นำงรัชนก  จิรนิล 
  50. นำยภคิน  พญำรัง 
  51. นำยวรัญญู  ธรรมโชติ 
  52. นำยปรำโมท  ปัตตำ 
  

อ ำนำจหน้ำที่ 
  ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
  ๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
      ประเมิน 
  ๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
  ๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 
 2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
 ๑) กลุ่ม นักศึกษา 
  1. นำยณรงค์ แจ่มก ำเนิด   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
  2. นำงสำวมุคลีซะห์ รอเสะ   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
  3. นำยอนุวัติ ศรีมณี    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
  4. นำงสำวพรลภัส กำญจนประโชติ  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
   

/5. นำยอรรถชัย… 



-๕- 
 

 
5. นำยอรรถชัย  คงรักษ ์   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
6. นำยปวีร์ ไวยำนิกรณ์   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง   
7. นำยธรณัส  ลือเทพ   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง   
8. นำยอนันตชัย บ ำรุงพำนิช    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 

  9. นำงสำวชลธิชำ ชูชีพ    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
  10. นำงสำววำทิณี  สงสุวรรณ  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
  11. นำงสำวกุลธิดำ  บุญสนำน  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
  12. นำงสำวฉัตรศิริ  พิศำลโกศล  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
  13. นำยภูรินทร์ เจริญลำภ  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
  14. นำงสำวปภำวี วรรณมำศ  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
  15. นำงสำวสำลินี  ไพบูลย์รุ่งโรจน์ นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
  16. นำงสำวขวัญตำ แดงอิด  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
           
 ๒) กลุ่ม ศิษย์เก่า 

๑. นำยภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์  บริษัท มะยม อินดอร์ ลิฟวิ่ง จ ำกัด 
๒. นำยพศวีร์ ฆังคัสโร   บริษัท Ace88Architects design 
๓. นำงสำวอดิสำ แก้วมณี   เทศบำลต ำบลเกำะแต้ว 
๔. นำงสำวเผ่ำพิมล รักษ์วงศ์   บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ดพร๊อพเพอตี้ จ ำกัด 
๕. นำยเอกรินทร์  ชัยจะโปะ  ศิษย์เก่ำ 
๖. นำงสำวจุรีพร  เฉิดฉิม   ศิษย์เก่ำ 
๗. นำงสำวฐิตำภำ  จันทภำโส  ศิษย์เก่ำ 
๘. นำยประพนธ์  ชนะพล   ศิษย์เก่ำ 
๙. นำยอนุรักษ์  มูเก็ม   ศิษย์เก่ำ 

 
 ๓) กลุ่ม ผู้ใช้บัณฑิต 

๑. นำยทศพร ชูทอง    บริษัท มะยม อินดอร์ ลิฟวิ่ง จ ำกัด 
๒. นำยธนพนธ์ อินทโชติ   บริษัท Ace88Architects design 
๓. นำยสมนึก จินดำวงค์   นักผังเมืองเทศบำลเมืองคลองแห 
๔. นำยสันญำ พุทธจันทร์   บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
๕. นำยจีรศักดิ์  อ่อนส่ง   บริษัทอเมซอน ฟอลส์ 
๖. นำยมำโนชญ์  เจริญภี   วัฒนธรรมจังหวัดสงขลำ 
๗. คุณคณำพจน์  อุ่นศร   KANAPOT AUNSORN Official 

 
 ๔) กลุ่มอาจารย ์

๑. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง  หลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๒. อำจำรย์เสริมศักดิ์  สัญญำโณ  หลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
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๓. อำจำรย์มงคล  ชนินทรสงขลำ  หลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๔. อำจำรย์สุรวัช  หมู่เก็ม   หลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติ  พิมเสน หลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๖. อำจำรย์บูชำ  ผกำกรอง  หลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๗. อำจำรย์นวัทตกร  อุมำศิลป์  หลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
๘. อำจำรย์นภท์ชนก  ขวัญสง่ำ  หลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 

  
อ ำนำจหน้ำที่ 

  ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด 
      โครงกำร/กิจกรรม 
  ๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  ๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน 
 

2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
  1) ตรวจประเมินวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมลวรรณ วีระธรรมโม มหำวิทยำลัยทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ธัชพล  ภัทรจริยำ   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย วิทยำลัยรัตภูมิ   กรรมกำรและ 
             เลขำนุกำร   

อ ำนำจหน้ำที่ 
  ๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร 
      ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมิน 
  ๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 

๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำร
ตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

  ๔. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 
          
 2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม  คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำทินี  วัฒนกิจ   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
๓. อำจำรย์รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
๔. อำจำรย์ธนวัฒน์   เลขำพันธ์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
๕. อำจำรย์ภำณุพันธ์นัดดำ  ด ำนุ้ยรำวัฒน์  ผู้ช่วยคณบดีงำนวิชำกำร 
๖. อำจำรย์จิฬำ  แก้วแพรก    ผู้ช่วยคณบดีงำนบริหำร 
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๗. อำจำรย์มงคล  ชนินทรสงขลำ   ผู้ช่วยคณบดีงำนอำคำรสถำนที่ 
๘. นำยธีรวุฒิ  ศรีมณี    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
๙. อำจำรย์รอฮำนำ  แวดอเลำะ   หัวหน้ำสำขำสถำปัตยกรรมและผังเมือง 
๑๐. อำจำรย์นวัทตกร  อุมำศิลป์   หัวหน้ำสำขำศิลปกรรมและออกแบบ 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัชชญำ  สังขะกูล  หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๑๒. อำจำรย์นนทรส  ภัคมำน   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๑๓. อำจำรย์เอกพงษ์  คงฉำง    หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๑๔. อำจำรย์นภท์ชนก  ขวัญสง่ำ   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
๑๕. อำจำรย์ส ำรำญ  ขวัญยืน 
๑๖. อำจำรย์จเร  สุวรรณชำต 
๑๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยำภรณ์  อรมุต 
๑๘. อำจำรย์เสริมศักดิ์  สัญญำโณ 
๑๙. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง 
๒๐. อำจำรย์พิษณุ  อนุชำญ 
๒๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์งำมเพชร  อัมพรวัฒนพงศ์ 
๒๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจนจิรำ   ขุนทอง 
๒๓. อำจำรย์เรืองรัมภำ  อินทรักษ์ 
๒๔. อำจำรย์ทรรศน์วรรณ ทองอ่อน 
๒๕. อำจำรย์ณัฐรดำ  บุญถัด 
๒๖. อำจำรย์จำมีกร  มะลิซ้อน 
๒๗. นำยสุรวัช  หมู่เก็ม 
๒๘. อำจำรย์พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช 
๒๙. อำจำรย์รสิตำ ดำศรี 
๓๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติ  พิมเสน 
๓๑. อำจำรย์พลำกร  พันธุ์มณี 
๓๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว 
๓๓. อำจำรย์สำโรจน์ มีพวกมำก 
๓๔. อำจำรย์แก้วสุดำ บุตรเผียน 
๓๕. อำจำรย์พรสวรรค์ จันทร์สุข 
๓๖. อำจำรย์บูชำ  ผกำกรอง 
๓๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรสุดำ  ขวัญสุวรรณ 
๓๘. อำจำรย์อภิฤดี  อนันตพันธ์ 
๓๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตะวัน  ตนยะแหละ 
๔๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีนำ  อีสำมะ 
๔๑. อำจำรย์ณัฐชนำ  นวลยัง 
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๔๒. อำจำรย์ชไมพร มิตินันท์วงศ์ 
๔๓. นำงสำวเด่นเดือน  ปัญญำดำ 
๔๔. นำงสำวนิชำนันท์  ขวัญปำน 
๔๕. นำงปิยะวรรณ  นวลทอง 
๔๖. นำงสำวมณฑิตำ  ศรีพล 
๔๗. นำยพัชร  แสงสุวรรณ 
๔๘. นำงสำววรุณี  เกลี้ยงช่วย 
๔๙. นำงรัชนก  จิรนิล 
๕๐. นำยภคิน  พญำรัง 
๕๑. นำยวรัญญู  ธรรมโชติ 
๕๒. นำยปรำโมท  ปัตตำ 

  
อ ำนำจหน้ำที่  

  ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

ประเมิน 
  ๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
  ๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 
 2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  

๑) กลุ่ม นักศึกษา 
๑. นำยณรงค์ แจ่มก ำเนิด    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๒. นำงสำวมุคลีซะห์ รอเสะ    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๓. นำยอนุวัติ ศรีมณี    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๔. นำงสำวพรลภัส กำญจนประโชติ   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๕. นำยอรรถชัย  คงรักษ ์   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๖. นำยปวีร์ ไวยำนิกรณ์   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๗. นำยธรณัส  ลือเทพ   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๘. นำย อนันตชัย บ ำรุงพำนิช    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๙. นำงสำวชลธิชำ ชูชีพ    นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๑๐. นำงสำววำทิณี  สงสุวรรณ  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๑๑. นำงสำวกุลธิดำ  บุญสนำน  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๑๒. นำงสำวฉัตรศิริ  พิศำลโกศล  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๑๓. นำยภูรินทร์ เจริญลำภ   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
๑๔. นำงสำวปภำวี วรรณมำศ  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 

 
 

/15. นำงสำวสำลิน.ี.. 



-๙- 
 

๑๕. นำงสำวสำลินี  ไพบูลย์รุ่งโรจน์  นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
๑๖. นำงสำวขวัญตำ แดงอิด   นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 

  
 ๒) กลุ่มศิษย์เก่า 

๑. นำยภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์  บริษัท มะยม อินดอร์ ลิฟวิ่ง จ ำกัด 
๒. นำยพศวีร์ ฆังคัสโร   บริษัท Ace88Architects design 
๓. นำงสำวอดิสำ แก้วมณี   เทศบำลต ำบลเกำะแต้ว 
๔. นำงสำวเผ่ำพิมล รักษ์วงศ์    บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ดพร๊อพเพอตี้ จ ำกัด 
๕. นำยเอกรินทร์  ชัยจะโปะ   ศิษย์เก่ำ 
๖. นำงสำวจุรีพร  เฉิดฉิม   ศิษย์เก่ำ 
๗. นำงสำวฐิตำภำ  จันทภำโส  ศิษย์เก่ำ 
๘. นำยประพนธ์  ชนะพล   ศิษย์เก่ำ 
๙. นำยอนุรักษ์  มูเก็ม   ศิษย์เก่ำ 

  
๓) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

๑. นำยทศพร ชูทอง    บริษัท มะยม อินดอร์ ลิฟวิ่ง จ ำกัด 
๒. นำยธนพนธ์ อินทโชติ   บริษัท Ace88Architects design 
๓. นำยสมนึก จินดำวงค์   นักผังเมืองเทศบำลเมืองคลองแห 
๔. นำยสันญำ พุทธจันทร์   บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
๕. นำยจีรศักดิ์  อ่อนส่ง   บริษัทอเมซอน ฟอลส์ 
๖. นำยมำโนชญ์  เจริญภี   วัฒนธรรมจังหวัดสงขลำ 
๗. คุณคณำพจน์  อุ่นศร   KANAPOT AUNSORN Official    

  
๔) กลุ่มอาจารย ์

๑. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง  หลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๒. อำจำรย์เสริมศักดิ์  สัญญำโณ  หลักสูตรสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
๓. อำจำรย์มงคล  ชนินทรสงขลำ  หลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๔. อำจำรย์สุรวัช  หมู่เก็ม   หลักสูตรสำขำวิชำกำรผังเมือง 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติ  พิมเสน  หลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๖. อำจำรย์บูชำ  ผกำกรอง   หลักสูตรสำขำวิชำทัศนศิลป์ 
๗. อำจำรย์นวัทตกร  อุมำศิลป์  หลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 
๘. อำจำรย์นภท์ชนก  ขวัญสง่ำ  หลักสูตรสำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นฯ 

  
๕) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

๑. นำงสำวมณฑิตำ  ศรีพล 
๒. นำยพัชร  แสงสุวรรณ 

 
/3. นำงสำววรุณี... 



-๑๐- 
 

๓. นำงสำววรุณี  เกลี้ยงช่วย 
๔. นำงสำวชนพรรณ  สังฆกิจ 
๕. นำยวรัญญู  ธรรมโชติ 

 
 อ ำนำจหน้ำที่ 
  ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด 
      โครงกำร/กิจกรรม 
  ๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
  ๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน 
 
  ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จใน เดือนสิงหำคม 2564 
 
   สั่ง ณ วันที่              เดือน  สิงหำคม  พ.ศ.  2564  
 
 
 
 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
                รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

สุเทพ ชูกลิ่น


