
  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละ
ระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำ
จัดขึ้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถ
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๓   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๔   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๕   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๖   ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำ ด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำกำร

ประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล   
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข    
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๒. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒.๑.๑ คณะกรรมการ 
 ๑) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ตรวจประเมินวันที่  ๑๖ – ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ๑. อำจำรย์พินิจ  ดวงจินดำ   มหำวิทยำลัยทักษิณ                  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ จุติกำ  โกศลเหมมณี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
 ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำรและ 
    มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร  
 ๔. อำจำรย์นุชจิเรศ  แก้วสกุล             คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ผู้ฝึกประสบกำรณ ์  

     และเทคโนโลยี   ประเมิน 
 ๒) สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง  ตรวจประเมินวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 ๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง      ข้ำรำชกำรบ ำนำญ           ประธำนกรรมกำร 
 ๒. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ  เอกสมทรำเมษฐ์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำร 
 ๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรรมกำรและ 
        เลขำนุกำร 
     ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คณิศร  บุญรัตน์    คณะวิศวกรรมศำสตร์           ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
  และเทคโนโลยี   ประเมิน 
 ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ตรวจประเมินวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 ๑. รองสำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิชัยร  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     กรรมกำร 
 ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำรและ 
    มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร  
 ๔. อำจำรย์วัชระ  ศรีสะกูล   คณะวิศวกรรมศำสตร์   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
    และเทคโนโลยี   ประเมิน 
 ๔) สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ตรวจประเมินวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 ๑. รองสำสตรำจำรย์ชญำนุช  แสงวิชัยร  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     กรรมกำร 
 ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำรและ 
    มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร  
 ๔. อำจำรย์ศิรินันท์  นำพอ   คณะวิศวกรรมศำสตร์  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
    และเทคโนโลยี   ประเมิน 

อ านาจหน้าที่ 
๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร

ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำร   
    ตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำน  
    อธิกำรบดี 
๔. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
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๒.๑.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติกร  ขันแกล้ว        คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยวัฒน์  สำกุล        รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 ๓. อำจำรย์ประสิทธิ์  ศรีนคร         รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 ๔. อำจำรย์ขวัญชีวำ  หยงสตำร์         รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พำสนำ  เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำน 
 ๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นเรศ  ขวัญทอง        หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสื่อสำร 
 ๗. อำจำรย์นุอนันท์  คุระแก้ว   หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมก่อสร้ำง 
 ๘. อำจำรย์สิทธิศักดิ์  โรจชยะ   หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 ๙. อำจำรย์สิริรักษ์  ขันฒำนุรักษ์   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๑๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปภัศร์ชกรณ์  อำรีย์กุล อำจำรย์ 
 ๑๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ส ำรำญ  โชคสวัสดิกร อำจำรย์ 
 ๑๒. อำจำรย์กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภำ  อำจำรย์ 
 ๑๓. อำจำรย์สุรศักดิ์  เกตุบุญนำค   อำจำรย์ 
 ๑๔. อำจำรย์กฤตวัฏ  บุญชู   อำจำรย์ 
 ๑๕. อำจำรย์สุรินทร์  กำญจนะ   อำจำรย์ 
 ๑๖. อำจำรย์ภูมินทร์  อินทร์แป้น   อำจำรย์ 
 ๑๗. อำจำรย์ศุภวัฒน์  อินทร์เกิด   อำจำรย์ 
 ๑๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์คณิศร  บุญรัตน์ อำจำรย์ 
 ๑๙. อำจำรย์วีระศักดิ์  ไชยชำญ   อำจำรย์ 
 ๒๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์ อำจำรย์ 
 ๒๑. อำจำรย์ศิรินันทร์  นำพอ   อำจำรย์ 
 ๒๒. อำจำรย์จันทิรำ  เจือกโว้น   อำจำรย์ 
 ๒๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์หทัยรัตน์  บุญเนตร อำจำรย์ 
 ๒๔. อำจำรย์กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี   อำจำรย์ 
 ๒๕. อำจำรย์วัชระ  ศรีสะกูล   อำจำรย์ 
 ๒๖. อำจำรย์ศยมน  พุทธมงคล   อำจำรย์ 
 ๒๗. นำงสำวอลิษำ  อินจันทร์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๒๘. นำยตอเหลบ  หมำดตำ   ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒๙. นำยภูทัย  เทียนกระสินธ์   ช่ำงเทคนิค 
 ๓๐. นำงสำวมะลิวัลย์  หนูเซง่   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๓๑. นำงสำวทิพย์รัตน์  ช่วยธำนี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๓๒. นำงอุไรรัตน์  กล่อมพงษ์   นักวิชำกำรพัสดุ 
 ๓๓. นำงสำวพรรัตน์  ด ำด้วงโรม   นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๓๔. นำยเฉลิมวุฒิ  แก้วอ่อน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๓๕. นำงชนิภักดิ์  ครชำตร ี   นักวิชำกำรศึกษำ 

อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม    
   ประเมิน 
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๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 

๒.๑.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
๑) กลุ่มตัวแทนผู้บริหาร   
  ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติกร  ขันแกล้ว  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยวัฒน์  สำกุล  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 ๓. อำจำรย์ประสิทธิ์  ศรีนคร   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 ๔. อำจำรย์ขวัญชีวำ  หยงสตำร์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 ๕. อำจำรย์สิทธิศักดิ์  โรจชยะ   หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
๒) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน    
 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติกร  ขันแกล้ว  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปภัศร์กรณ์  อำรีย์กุล อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 ๓. อำจำรย์สิทธิศักดิ์  โรจชยะ   อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 ๔. อำจำรย์กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภำ   อำจำรย์ผู้สอน 
๓) กลุ่มตัวแทนผู้เรียน/นักศึกษาปัจจุบัน    
 ๑. นำยปิยพร  สุวรรณคีรี   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๒. นำยไกรภพ  จันทร์ต๊ะ   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๓. นำยธนกฤต  ขำวผ่อง   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๔. นำยปฏิพัทธิ์  สงไข่   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๕. นำยพงศกร  พันเจริญ   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๖. นำงสำวผกำมำศ  อ่อนจุล   ตัวแทนนักศึกษำ 
๔) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
 ๑. นำยกิตติวัฒน์  มุสิกสังข์   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๒. นำยอภิสิทธิ์  พรหมเรือง   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๓. นำยวชิรวิทย์  พรหมจินดำ   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๔. นำยวิริยะ  รอดบุตร   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๕. นำยเอกวัฒน์  กุลพัตร์   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
๕) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
 ๑. นำยอมร  ลีลำวงศสันติ   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒. นำยประสิทธิ์  พินิจกำร   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

๒.๑.๔ ผู้รับการสัมภาษณ์ (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
๑) กลุ่มตัวแทนอาจารย์ผู้สอน    
 ๑. อำจำรย์กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี   อำจำรย์ผู้สอน 
๒) กลุ่มตัวแทนผู้เรียน/นักศึกษาปัจจุบัน    
 ๑. นำยอภิเชษฐ์  บูรณ์ชะนะ   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๒. นำยรชต  หงส์อินทร์   ตัวแทนนักศึกษำ 
๓) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
 ๑. นำงสำวจุฑำทิพย์  บัวเพชร   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๒. นำยบดินทร์  น้ ำผุด   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

/๔) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต... 
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     ๔) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 

 ๑. นำยขวัญรัตน์  แก้วพฤกษ์   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒. นำยอนุชำ  ปรีดำนนท์   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

๒.๑.๕ ผู้รับการสัมภาษณ์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร) 
๑) กลุ่มตัวแทนผู้เรียน/นักศึกษาปัจจุบัน    
 ๑. นำยอัครเดช  สมบัติทิพย์   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๒. นำยณัฐวัตร  คงชัย   ตัวแทนนักศึกษำ 
๒) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
 ๑. นำยณัฐวุฒิ  เกื้อจอก   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
 ๒. นำยกฤตนัย  ชำติภิรมย์   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๓. นำยณัฐพล  ทิวทอง   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๔. นำยวุฒิชัย  สูคง   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

     ๓) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
 ๑. นำยธุรกิจ  พรหมเพ็ชร   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒. บริษัทตั้งใจยนตรกำร   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 ๓. นำยจักรพันธ์  แซ่ภู่   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

๒.๑.๖ ผู้รับการสัมภาษณ์ (สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง) 
๑) กลุ่มตัวแทนผู้เรียน/นักศึกษาปัจจุบัน    
 ๑. นำงสำวรัตนำวดี  หยงสตำร์   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๒. นำงสำวชนิสรณ์  จันทบุรี   ตัวแทนนักศึกษำ 
๒) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
 ๑. นำยปิยะรัฐ  ศรีมั่น   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
๓) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
 ๑. นำยพัฒนพงษ์  แก้วอุดร   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

   อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดโครงกำร/

กิจกรรม 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

๒.๒ ระดับคณะ 
 ๒.๒.๑ คณะกรรมการ ตรวจประเมินวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 ๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง      ข้ำรำชกำรบ ำนำญ           ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชุตินุช  สุจริต               คณะวิทย์ฯประมง มทร.ศรีวิชัย กรรมกำร 
 ๓. นำยบุญรัตน์  บุญรัศมี           คณะบริหำรธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย     กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวสุมนำ  บุษบก   มทร.สุวรรณภูมิ             กรรมกำรและ 
        เลขำนุกำร 
 
 

/อ ำนำจหน้ำที่... 
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อ านาจหน้าที่ 
๑.  คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำร

ประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
๒.  ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
๓.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 
  รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๔.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

๒.๒.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กิตติกร  ขันแกล้ว  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีต ำแหน่ง 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชัยวัฒน์  สำกุล  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 ๓. อำจำรย์ประสิทธิ์  ศรีนคร   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 ๔. อำจำรย์ขวัญชีวำ  หยงสตำร์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พำสนำ  เอกอุดมพงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำน 
 ๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นเรศ  ขวัญทอง  หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสื่อสำร 
 ๗. อำจำรย์นุอนันท์  คุระแก้ว   หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมก่อสร้ำง 
 ๘. อำจำรย์สิทธิศักดิ์  โรจชยะ   หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 ๙. อำจำรย์สิริรักษ์  ขันฒำนุรักษ์   หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๑๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปภัศร์ชกรณ์  อำรีย์กุล อำจำรย์ 
 ๑๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ส ำรำญ  โชคสวัสดิกร อำจำรย์ 
 ๑๒. อำจำรย์กิตติศักดิ์  ทวีสินโสภำ  อำจำรย์ 
 ๑๓. อำจำรย์สุรศักดิ์  เกตุบุญนำค   อำจำรย์ 
 ๑๔. อำจำรย์กฤตวัฏ  บุญชู   อำจำรย์ 
 ๑๕. อำจำรย์สุรินทร์  กำญจนะ   อำจำรย์ 
 ๑๖. อำจำรย์ภูมินทร์  อินทร์แป้น   อำจำรย์ 
 ๑๗. อำจำรย์ศุภวัฒน์  อินทร์เกิด   อำจำรย์ 
 ๑๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์คณิศร  บุญรัตน์ อำจำรย์ 
 ๑๙. อำจำรย์วีระศักดิ์  ไชยชำญ   อำจำรย์ 
 ๒๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์ อำจำรย์ 
 ๒๑. อำจำรย์ศิรินันทร์  นำพอ   อำจำรย์ 
 ๒๒. อำจำรย์จันทิรำ  เจือกโว้น   อำจำรย์ 
 ๒๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์หทัยรัตน์  บุญเนตร อำจำรย์ 
 ๒๔. อำจำรย์กฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี   อำจำรย์ 
 ๒๕. อำจำรย์วัชระ  ศรีสะกูล   อำจำรย์ 
 ๒๖. อำจำรย์ศยมน  พุทธมงคล   อำจำรย์ 
 ๒๗. นำงสำวอลิษำ  อินจันทร์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๒๘. นำยตอเหลบ  หมำดตำ   ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒๙. นำยภูทัย  เทียนกระสินธ์   ช่ำงเทคนิค 
 ๓๐. นำงสำวมะลิวัลย์  หนูเซง่   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๓๑. นำงสำวทิพย์รัตน์  ช่วยธำนี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

/32. นำงอุไรรัตน์... 
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 ๓๒. นำงอุไรรัตน์  กล่อมพงษ์   นักวิชำกำรพัสดุ 
 ๓๓. นำงสำวพรรัตน์  ด ำด้วงโรม   นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๓๔. นำยเฉลิมวุฒิ  แก้วอ่อน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๓๕. นำงชนิภักดิ์  ครชำตร ี   นักวิชำกำรศึกษำ 

อ านาจหน้าที่  
 ๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 

 ๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม    
       ประเมิน 

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

๒.๒.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์  
๑) กลุ่มตัวแทนผู้เรียน/นักศึกษาปัจจุบัน    
  ๑. นำยเอกภพ  ขำวเหลือง   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๒. นำยนำบีล  แดงนุ้ย   ตัวแทนนักศึกษำ 
 ๓. นำยอภิสิทธิ์  แก่นแก้ว   ตัวแทนนักศึกษำ 
๒) กลุ่มตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า 
 ๑. นำยณัฐวุฒิ  พรัมมะณี   ตัวแทนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
๓) กลุ่มตัวแทนบุคลากร 
 ๑. นำงสำวอลิษำ  อินจันทร์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๒. นำยตอเหลบ  หมำดตำ   ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๓. นำยภูทัย  เทียนกระสินธ์   ช่ำงเทคนิค 
 ๔. นำงสำวมะลิวัลย์  หนูเซ่ง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๕. นำงสำวทิพย์รัตน์  ช่วยธำนี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 ๖. นำงอุไรรัตน์  กล่อมพงษ์   นักวิชำกำรพัสดุ 
 ๗. นำงสำวพรรัตน์  ด ำด้วงโรม   นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๘. นำยเฉลิมวุฒิ  แก้วอ่อน   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ๙. นำงชนิภักดิ์  ครชำตร ี   นักวิชำกำรศึกษำ 
๔) กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
 ๑. นำยอมร  ลีลำวงศสันติ   ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

           
 อ านาจหน้าที่  

1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด
โครงกำร/กิจกรรม 

2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 
 

/ทัง้นี้... 
 
 



-๘- 
 

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในวันที่ 3 กันยำยน 2564 
 
   สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  สงิหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                                             
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
                         รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุเทพ ชูกลิ่น


