
   

  /3.คณะ... 

ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่ 86 / ๒๕62 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
............................................................................... 

  ตำมที่ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้มีกำร
จัดกำรศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยเปิดรับนักศึกษำตั้ งแต่      
ปีกำรศึกษำ 2558 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและประสบผลส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวสิริอร  ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหำและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 

2. คณะกรรมการนิเทศการสอน (ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง) 

นำยจักรพงษ์  จิตต์จ ำนงค์ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย กรรมกำร 
นำงณปภัช คงฤทธิ์ กรรมกำร 
นำงสำวนภำรัตน์   เกษตรสมบูรณ์ กรรมกำร 
นำยณัฐวุฒิ  สุภำรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ส ำเนำ 



 

 

/ตัวบ่งชี้ที่... 

3. คณะกรรมการนิเทศการสอน (ด้านความเป็นครู) 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ กรรมกำร 
นำยพิชิต เพ็งสุวรรณ กรรมกำร 
นำงทรงนคร กำรนำ กรรมกำร 
นำงสำวบุษรำคัม ทองเพชร กรรมกำร 
นำงสำวฤทัย ประทุมทอง กรรมกำร 
นำงวรลักษณ์ แก้วเอียด กรรมกำร 
นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดยี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1. ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมแผนที่ได้วำงไว้ 
 2. ก ำกับติดตำมกำรจัดท ำแผนกำรสอน วิธีกำรสอน สื่อกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
 3. ก ำกับติดตำมภำระงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เช่นด้ำนกำรสอน ด้ำนวิจัย ด้ำนบริกำร
วิชำกำร หรืองำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 4. จัดท ำแบบประเมินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 5. นิเทศกำรสอนตลอดปีกำรศึกษำ 2562 และรำยงำนสรุปผลให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้มอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  31  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕62 
     
    
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์) 
                          คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ................. 

 



   

  /3.คณะ... 

ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่ 86 / ๒๕62 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
............................................................................... 

  ตำมที่ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้มีกำร
จัดกำรศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยเปิดรับนักศึกษำตั้ งแต่      
ปีกำรศึกษำ 2558 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้น นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและประสบผลส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวสิริอร  ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหำและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 

2. คณะกรรมการนิเทศการสอน (ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง) 

นำยจักรพงษ์  จิตต์จ ำนงค์ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย กรรมกำร 
นำงณปภัช คงฤทธิ์ กรรมกำร 
นำงสำวนภำรัตน์   เกษตรสมบูรณ์ กรรมกำร 
นำยณัฐวุฒิ  สุภำรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ส ำเนำ 



/ตัวบ่งชี้ที่... 

3. คณะกรรมการนิเทศการสอน (ด้านความเป็นครู)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ กรรมกำร 
นำยพิชิต เพ็งสุวรรณ กรรมกำร 
นำงทรงนคร กำรนำ กรรมกำร 
นำงสำวบุษรำคัม ทองเพชร กรรมกำร 
นำงสำวฤทัย ประทุมทอง กรรมกำร 
นำงวรลักษณ์ แก้วเอียด กรรมกำร 
นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดยี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  1. ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมแผนที่ได้วำงไว้ 
2. ก ำกับติดตำมกำรจัดท ำแผนกำรสอน วิธีกำรสอน สื่อกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3. ก ำกับติดตำมภำระงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เช่นด้ำนกำรสอน ด้ำนวิจัย ด้ำนบริกำร

วิชำกำร หรืองำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
4. จัดท ำแบบประเมินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. นิเทศกำรสอนตลอดปีกำรศึกษำ 2562 และรำยงำนสรุปผลให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทรำบ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้มอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  31  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕62 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์) 
 คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ................. 

 สิรอิร

รุง่นภา 




