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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี และตอบสนองตามความ
ต้องการด้านครูผู้สอนของอาชีวศึกษาศึกษาในโครงการผลิตครูอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพครูสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 และทักษะดิจิทัล นอกจากนี้ยังผลิตกาลังคนให้เป็นแรงงาน
ฝีมือที่มีสมรรถนะสูง สาหรับอุตสาหกรรม New Growth Egnine ตามนโยบาย Thailad 4.0 สามารถคิดค้นหรือ 
ต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือให้มีสมรรถนะตามที่สังคมและตลาดแรงงานต้องการ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้างอานาจการแข่งขันของประเทศได้เป็น
อย่างดี 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

 องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

 องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

Criterion Score 
1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Structure and Content 3 
3. Teaching and Learning Approach 3 
4. Student Assessment 2 
5. Academic Staff  4 
6. Student Support Services 3 
7. Facilities and Infrastructure 3 
8. Output and Outcomes 3 

  หมายเหตุ Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน : ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง
ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง : มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 
ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ : ได้มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 
ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดข้ึนตามที่คาดหวัง 
ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดี
ในการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี : มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการใน
เชิงบวก 
ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิง
บวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
 

1. อาจารย์ในหลักสูตร มีความเข้าใจเกณฑ ์AUN QA / พยายามด าเนินการปรับ ELOs ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. อาจารย์ในหลักสูตรมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง เอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี ให้การดูแลใกล้ชิด ติดต่อ

 ทางกลุ่มไลน์ตลอดเวลา 
3. หลักสูตรเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ส่งผลให้มทีางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
4. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ ท าให้นักศึกษามีความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติ สอดคล้องกับปรัชญาของ

 หลักสูตร ที่เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี 
5. คุณลักษณะของบัณฑิต นักศึกษามีความสู้งาน ตั้งใจ อดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจ มีความอัธยาศัยดี พร้อมที่จะ

 เรียนรู้ มีทกัษะในการปฏิบัติและพ้ืนฐานที่ดี 
6. มีการวางแผนอัตราก าลังอย่างชัดเจน และมีการวางแผนในการขออัตราก า ลังเพิ่มจากมหาวิทยาลัยฯ 
7. อาจารย์มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน เช่น การสอน การบริหาร ฯลฯ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. หลักสูตรควรเสริมเรื่อง Soft Skill ทางด้านการสื่อสาร ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
 ให้นักศึกษา 

2. หลักสูตรควรเพ่ิมกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครูตามที่ก าหนดไว้ ใน มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิด้านครุ
 ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

1. การด าเนินการยังไม่เห็นการบูรณาการในลักษณะหลักสูตรสหวิทยาการ 
2. สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning, LLL) ตลอดหลักสูตร สอดแทรกในรายวิชา

 หรือกิจกรรม ไม่เฉพาะในรายวิชาโครงงานเท่านั้น 
3. พัฒนาระบบสอบถาม / ข้อค าถาม ในการสอบถามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือให้ได้

 ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ 
4. ก าหนดคู่เทียบ (Benchmarking) ให้ชัดเจน ในแต่ละประเด็นที่จะพัฒนา 
5. การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรควรรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกฝ่าย ทุกด้าน โดยเฉพาะ

 เสียงจากนักศึกษา คณาจารย์ สายสนับสนุนวิชาการและผู้ใช้บัณฑิตทั้งจากสถานศึกษาและสถาน
 ประกอบการ เพราะจะได้ข้อมูลรอบด้านเนื่องจากสภาพและความต้องการอาจจะแตกต่างกัน 

 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  

หลักสูตรควรมีการวางจุดยืน (Positioning) ที่ชัดเจน และมีการวิเคราะห์เป้าหมาย ว่าหลักสูตรต้องการผลิต
บัณฑิตให้เป็นอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท า ELOs และจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน 
เพ่ือเข้าใจในการก าหนด ELOs /PLOs/ YLOs /CLOs และสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เข้าใจ
ตรงกัน ถ้าหลักสูตรสามารถถอดบทเรียนหรือแนวปฏิบัติที่ดีออกมาจะสามารถเป็นกลยุทธ์ที่ทุกฝ่ายสามารถน าเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งการเลือกใช้ข้อมูลคู่เทียบที่เหมาะสมจะช่วยท าให้หลักสูตรเห็น
มุมมองเพ่ือการพัฒนาต่อไป  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์การให้คะแนน ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ () / 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ () 

ตรี โท 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  
1.1 The programme to show that the 

expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance 
with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of 
the university, and are known to all 
stakeholders. 

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
สามารถตอบวิสัยทัศน์ในการเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 
- หลักสูตรได้มีการอบร 
“โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาโดย
ใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน Outcome 
Base Education, OBE” และ
ปรับ ELOs โดยสามารถ
วิเคราะห์และเชื่อมโยง รวมทั้ง
ก าหนดนิยามเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษาให้ตรงกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ รวมทั้งขีดความสามารถ
หลักได้ 

- พิจารณาก าหนด ELOs ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและการเชื่อมโยง ELOs 
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
- ก าหนด ELOs ที่ชัดเจนตาม 
Taxonomy และใช้ค าที่สามารถ
วัดและประเมินผลได้ 
- พิจารณา ELOs ของหลักสูตร
และระบุให้ชัดเจนระหว่าง 
specific และ generic skills 
เพ่ือพัฒนานิสิตได้ตาม
ลักษณะเฉพาะและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ
หลักสูตรรับรู้ 

3 3 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated 
and are aligned to the expected learning 
outcomes of the programme. 

- หลักสูตรมีข้อมูลครบถ้วนตาม
เกณฑ์ 
- มีการประชุมหลักสูตรโดยการ
ระดมสมองของอาจารย์ใน
หลักสูตรเพื่อจัดท า ELOs  
- หลักสูตรก าหนด ELOs 
ครอบคลุม TQF ทั้ง 5 ด้าน ซึ่ง
แสดงใน มคอ.2 และกระจาย 

- พิจารณาความเชื่อมโยงของทุก
รายวิชาที่น าไปสู่การบรรลุผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
พิจารณาจัดท า YLOs และ
สื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

ELOs ลงไปสู่การปฏิบัติในระดับ
วิชา 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes (related to 
written and oral communication, 
problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject 
specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline) 

- มี specific skills และ 
generic skills  
- จัดท า ELOs ตาม มคอ.1 และ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณา 
 

พิจารณา ELOs ของหลักสูตร
และระบุให้ชัดเจนระหว่าง 
specific และ generic skills 

3 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, are 
gathered, and that these are reflected in 
the expected learning outcomes. 

- มีการรวบรวมและน าความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกส่วน โดยเฉพาะมีการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพ่ือ
เข้าใจถงึความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างเป็นระบบและ
น ามาใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร  
- เมื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว จัดให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชา
พิจารณ์หลักสูตร 

- ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรคือ
อะไร ควรสื่อสารได้ชัดเจน  
- ด าเนินการวิเคราะห์หรือจัด
แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการ
สื่อสารข้อมูลของหลักสูตรและ
รายวิชา  
- การคัดเลือกหรือจัดระบบว่าผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดควร
เข้าถึงสื่อใด เพื่อสามารถระบุได้
ว่าสื่อใดต้องการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มใดรับทราบและรับทราบ
ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหลักสูตร 
- ข้อค าถามที่น าไปเก็บรวบรวม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียควรสะท้อนถึงผลลัพธ์การ

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

เรียนรู้หรือสามารถน ามา
ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time 
they graduate. 

 หากหลักสูตรสามารถแสดงได้
อย่างชัดเจนว่า ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs) ทั้งส่วนที่
เฉพาะ (specific) และ ทัว่ไป 
(generic) ข้อใดมาจากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ใดบ้าง และวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นที่เป็นระบบมาก
ขึ้นจะช่วยให้หลักสูตรด าเนินการ
ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเมื่อส าเร็จการศึกษาได้
อย่างดี 

2 

2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content)  
2.1 The specifications of the programme 

and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

- มีการอธิบายรายละเอียดของ
หลักสูตรที่เชื่อมโยงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและระบุ
มาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรสี่ปี) 
- มีการปรับปรุงตามรอบและ
ได้รับความเห็นชอบหลักสูตร ซึ่ง

ควรพิจารณาก าหนดกลุ่มผู้ส่วน
ได้เสียที่ส าคัญและก าหนด
วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่
หลักสูตรและรายวิชาให้แต่ละ
กลุ่มอย่างชัดเจนมากขึ้น  
 

2 3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์คณะ 

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

- มีการก าหนดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยหลักสูตรได้วางเป็น
ลักษณะของ metrix ระหว่างมิติ
ของรายวิชาที่เปิดสอนและผล
การเรียนรู้ใน curriculum 
mapping ที่รวมทักษะ 6 ด้าน  
- ทุกวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
ได้จัดท าเอกสารข้อก าหนด
รายวิชา (มคอ.3) ขึ้นทุกครั้งที่
เปิดสอนให้เป็นไปตามเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป 

-  ควรแสดงตารางเชื่อมโยง
รายวิชาต่าง ๆ กับ ELOs ที่วดัได ้
สะท้อนว่าหลักสูตร-การเรียน
การสอน-การวัดประเมินผล 
น าไปสู่การบรรลุ ELOs อย่างไร 
- ควรจัดล าดับการกระจายความ
รับผิดชอบและสะท้อนความ
ชัดเจนให้มากข้ึน 
 

2 

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 
 

 สร้าง PLOs ของหลักสูตร ให้
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ชัดเจน 
แสดงถึงมืออาชีพ พัฒนาสังคม 

2 

2.4 The contribution made by each course 
in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

หลักฐานจาก มคอ. 3 และ 5 ที่
น ามาให้เป็นตัวอย่างในบางวิชา
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
รายวิชากับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) และผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา (CLOs)  

- แยกแยะ PLOs ที่สร้างจัดเป็น 
specific skills หรือ generic 
skills 
- แสดงความสัมพันธ์ของรายวิชา
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(PLOs) และผลการเรียนรู้ของ

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

รายวิชา (CLOs) ให้ชัดเจนและ
สามารถวัดได้ 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, properly 
sequenced (progression from basic to 
intermediate to specialised courses), 
and are integrated. 

- โครงสร้างของการกระจาย
ความรับผิดชอบในหลักสูตร
สามารถมองเห็นล าดับขั้นตอน
ของการพัฒนาผู้เรียนตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้  
- จากการสัมภาษณ์และในเล่ม 
SAR หลักสูตรสามารถแสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชา
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(PLOs)  
- มีการแบ่งรายวิชาเป็นระดับ
ต่าง ๆ และเรียงล าดับอย่างดี มี
การบูรณาการ และมีรายวิชา
ฝึกงานและโครงงาน เพื่อให้
นักศึกษาได้น าความรู้
ความสามารถเชื่อมโยงไปสู่การ
ใช้งานจริง 

- พิจารณา ELOs ของหลักสูตร
และระบุให้ชัดเจนระหว่าง 
specific และ generic skills 
- ท า Backward design เพ่ือให้
รู้ว่าแต่ละ PLOs ที่ได้ก าหนดไว้
จะเกิดขึ้นมาจาก ทักษะ 
(specific skills, generic skills) 
และความรู้ (knowledge) 
ใดบ้าง  

3 

2.6 The curriculum to have option(s) for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือก
และรายวิชาเอกโดยให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนจากรายวิชา

- พิจารณาเพิ่มวิชาเลือกที่
หลากหลายบูรณาการข้าม
ศาสตร์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีเป็น
ครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เป็นนักปฏิบัติการ

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

เลือกเสรี รายวิชาเลือกวิชาชีพ
เฉพาะ และรายวิชาชีพครูเลือก  

ด้านเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ 

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้ มีความ
ทันสมัยและรองรับการท างาน 

ทบทวนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและบูรณาการ
ข้ามศาสตร์จริง ๆ ทั้งความเป็น
ครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

3 

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  
3.1 The educational philosophy is shown to 

be articulated and communicated to all 
stakeholders. It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning 
activities. 

หลักสูตรมีการวางจุดยืนในการ
สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ
อย่างเป็นมืออาชีพด้านวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์และนวัตกรรม
ดิจิทัล ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับ
การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในการประกอบอาชีพด้าน
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
นวัตกรรมดจิิทัล 

พิจารณาเลือกใช้ข้อมูลคู่เทียบ 
(benchmarking) จะช่วยให้เห็น
มุมมองเพ่ือการพัฒนาได้ และ
เปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ
ย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตร 

3 3 

3.2 The teaching and learning activities are 
shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

- จัดการเรียนรู้แบบ project 
based learning ท าให้ผู้เรียนมี
องค์ความรู้ครบถ้วนและเรียนรู้
ควบคู่ไปกับการฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้

- พิจารณาเพ่ิมวิชาเลือกที่
หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต 
- พิจารณาเพ่ิมกิจกรรมเสริม
ทักษะความเป็นครู/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

ผู้เรียนรู้จักการหาความรู้ เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- มีอาจารย์ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นต้นแบบใน
ความเป็นผู้น า การท าโครงงาน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.3 The teaching and learning activities are 
shown to involve active learning by the 
students. 

อาจารย์จัดการเรียนการสอน
ตามทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยและคณะ และใช้ 
Project base learning 

ระบุวิธีการสอนและวิธีการ
ประเมินในแต่ละ specific 
skills, generic skills และ
ความรู้ (knowledge) ที่ได้จาก
การท า backward design ที่
น าไปสู่การเป็นครูอาชีวศึกษา
และนักถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3 

3.4 The teaching and learning activities are 
shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students a 
commitment for life-long learning (e.g., 
commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a 
willingness to experiment with new 
ideas and practices). 

- มีการจัดโครงการเพ่ือกระตุ้น
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึก
การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
การท างานเป็นทีม 
- ระบุทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life-long Learning) ไว้
กว้าง ๆ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self - directed Learning) มุ่ง
พัฒนาตนเอง พร้อมทั้งปรับ
ตนเองให้ก้าวทันการ

หลักสูตรควรสร้างความตกลงกัน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนว่า
ต้องการจะส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้านใดบ้าง มี
จ านวนกี่ด้าน และก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมหรือเสริมสร้าง 
 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ผ่านกระบวนการเวที
การแข่งขันการสอนและการวิจัย  

3.5 The teaching and learning activities are 
shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 

ให้นักศึกษาท าโครงงานตาม
ความสนใจทั้งแบบกลุ่มหรือ
รายบุคคล 

ส่งเสริมให้ท าโครงงานจาก
การศึกษาปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นตามบริบทสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง ฝึกทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ เช่น การค านวณ
ต้นทุนหรือจุดคุ้มทุน และการน า
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปสู่
กลุ่มเป้าหมายเชิงพานิชย์ 

3 

3.6 The teaching and learning processes are 
shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

 - พิจารณาน าผลการประเมิน
การเรียนการสอนหรือรายงาน
การจัดการเรียนรู้ (มคอ.5) มา
พิจารณาปรับปรุงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
- น าข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมาพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนให้ชัดเจน มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

3 



13 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
4.1 A variety of assessment methods are 

shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

หลักสูตรมีวิธีการประเมินผู้เรียน
ที่หลากหลาย โดยใช้ในการ
ประเมินผู้เรียนตั้งแต่การรับ
นักศึกษาใหม่ การประเมิน
ผู้เรียนระหว่างเรียน และการ
ประเมินผู้เรียนก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรควรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงวิธีการประเมินผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้มั่นใจได้
ว่าวิธีการประเมินที่ใช้นั้น 
สอดคล้องกับ PLOs ของ
หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอน 

3 2 

4.2 The assessment and assessment-appeal 
policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied 
consistently. 

ผู้เรียนสามารถอุธรณ์ผลการ
ประเมินหรือผลการสอบต่าง ๆ 
ได้ 

หลักสูตรควรมีการสื่อสารให้
ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจนว่า หาก
ผู้เรียนมีความประสงค์ท่ีจะอุ
ธรณ์ผลการประเมินหรือผลการ
สอบต่าง ๆ ผู้เรียนจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างไร 
และติดต่อที่หน่วยงานหรือ
บุคคลใด โดยระบบของการอุ
ธรณ์ ควรมีคนกลางเป็นผู้
ประสานงาน ไม่ควรให้ผู้เรียน
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
โดยตรง 

2 

4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, and 
applied consistently. 

 หลักสูตรควรมีติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนของ
ผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จ

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

การศึกษาได้ตามกรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร 

4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are 
shown to ensure validity, reliability, and 
fairness in assessment. 
 

 หลักสูตรควรน า rubrics และ 
marking schemes มาใช้ในการ
ประเมิน เพ่ือท าให้การประเมิน
ชิ้นงาน หรือ การตรวจงาน มี
ความน่าเชื่อถือและยุติธรรมกับ
ผู้เรียนทุกคน 

2 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

 หลักสูตรควรมีการทบทวนว่า
วิธีการประเมินผู้เรียนที่ใช้อยู่นั้น 
สามารถใช้วัดการบรรลุ PLOs 
ของหลักสูตร และ CLOs ของ
แต่ละรายวิชาได้อย่างเหมาะสม
หรือไม่ เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการ
ประเมินผู้เรียนต่อไป 

2 

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

หลักสูตรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
จากอาจารย์ผู้สอนไปยังผู้เรียน 
ในลักษณะของการประกาศ
คะแนนสอบ หรือ คะแนนจาก
การประเมินต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
ทราบ 

หลักสูตรควรมีการก ากับให้ทุก
รายวิชามีการป้อนกลับจาก
อาจารย์ผู้สอนไปยังผู้เรียนใน
ลักษณะของข้อเสนอแนะ หรือ 
ข้อแนะน า นอกเหนือจากการ
ประกาศคะแนนให้ผู้เรียนทราบ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง
ตนเองได้อย่างตรงจุด  

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

 หลักสูตรควรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงวิธีการประเมินผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้มั่นใจได้
ว่าวิธีการประเมินผู้เรียนที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันนั้น สามารถสะท้อน
และใช้ประเมินได้จริงว่า ผู้เรียน
สามารถบรรลุ POLs ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการ 

2 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
5.1 The programme to show that academic 

staff planning (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, 
and retirement plans) is carried out to 
ensure that the quality and quantity of 
the academic staff fulfil the needs for 
education, research, and service. 

หลักสูตรมีการจัดท าแผน
อัตราก าลังของอาจารย์ระยะ 5 
ปี ที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลบุคลากร ทิศทางการ
พัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร และแนวทางใน
การพัฒนาในอนาคต 

 4 4 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, 
research, and service. 

หลักสูตรมีการวัดและติดตาม
ปริมาณงานของอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการก ากับให้
อัตราส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษา (FTES) อยู่ในเกณฑ์ 
1:20 เพ่ือให้อาจารย์สามารถ

 4 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

ด าเนินการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

คณะมีการก าหนดสมรรถนะของ
อาจารย์อย่างชัดเจน มีการ
ประชุมชี้แจงให้อาจารย์ทุกท่าน
ทราบ และมีการประเมินปีละ 2 
ครั้ง 

 4 

5.4 The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 

หลักสูตรมีการก าหนด
ภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ 
และความถนัด 

 4  

5.5 The programme to show that promotion 
of the academic staff is based on a merit 
system which accounts for teaching, 
research, and service. 

หลักสูตรมีการใช้ระบบคุณธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ โดยพิจารณาจาก
การสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

 4 

5.6 The programme to show that the rights 
and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

หลักสูตรมีการก าหนด บทบาท 
ภาระหน้าที่ของอาจารย์อย่าง
ชัดเจน และมีการประกาศ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ภาระหน้าที่ให้อาจารย์ทุกท่าน
รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 4 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 
implemented to fulfil the identified 
needs. 

คณะและหลักสูตรมีแนวทางใน
การพัฒนาอาจารย์อย่างเป็น
ระบบ โดยมีทั้งการอบรมพัฒนา
อาจารย์ตามกรอบ SMART 
TEACHER และ การเข้าร่วมการ
อบรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของ
หลักสูตร เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองและ
นักศึกษาในหลักสูตรต่อไปได้ 

 4 

5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is implemented 
to assess academic staff teaching and 
research quality. 

คณะและมหาวิทยาลัยมีการให้
รางวัลและการยกย่องเชิดชู
เกียรติกับอาจารย์ อาทิเช่น 
อาจารย์ที่ได้รับการเลื่อนขั้น
ต าแหน่งทางวิชาการ และ 
อาจารย์ที่มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็น
ต้น 

 4 

6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services)  
6.1 The student intake policy, admission 

criteria, and admission procedures to 
the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

มีการก าหนดเกณฑ์ ขั้นตอนการ
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ไป
ยังสื่อต่าง ๆ และมีการสื่อสารท า
ความเข้าใจแก่ครูแนะแนวใน
โรงเรียนต่างๆ 

การประเมินช่องทางการสื่อสาร 
และการรับรู้รับทราบของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือปรับปรุง
เกณฑ์การคัดเลือกและช่องทาง
การสื่อสาร 

4 3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

6.2 Both short-term and long-term planning 
of academic and non-academic support 
services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of 
support services for teaching, research, 
and community service. 
 

- มีการวางแผนระยะสั้นในเรื่อง
การปรับปรุงการเรียนการสอน 
จากข้อมูล มคอ.5 และการ
ประชุมหลักสูตร 
- การให้บริการด้าน
ทุนการศึกษา การกู้ยืม การใช้
งานระบบสารสนเทศจะใช้
แนวทางและแผนการปฏิบัติการ
ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
 

การจัดท าแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวของบริการต่าง ๆ ที่
ช่วยสนับสนุนงานวิชาการและ
อ่ืน ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีจ านวน
และคุณภาพเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน วิจัยและ
บริการวิชาการของหลหักสูตร 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. 
Student progress, academic 
performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and 
monitored. Feedback to students and 
corrective actions are made where 
necessary. 

มีการติดตามผลการเรียน โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ดูแลและวางแผนการเรียน
ให้แก่นักศึกษา 

การติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมี
การก าหนดหลักเกณฑ์ ติดตาม 
บันทึกข้อมูล และทบทวนข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

2 

6.4 Co-curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ในรูปแบบของกิจกรรมการเข้า
แข่งขันต่าง ๆ 

ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
อ่ืน ๆ ที่สามารถพัฒนาทักษะใน
การท างานจริง และพเพ่ิมโอกาส
ในการได้งานท าแก่นักศึกษา 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and 
deployment. These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders 
needs. Roles and relationships are 
shown to be well-defined to ensure 
smooth delivery of the services. 
 
 

- มีบุคคลากรสายสนับสนุน
ประจ าสาขา และคณะฯ 
- คณะฯ มีการก าหนดลักษณะ
งานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 

- การจัดเตรียมบุคคลากรสาย
สนับสนุนโดยเฉพาะด้าน
สนับสนุนการเรียนการสอน การ
ดูแลงานปฏิบัติการของหลักสูตร 
- การสื่อสาร หน้าที่ และ
ลักษณะงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือให้สามารถประสานงาน 
ติดต่อ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้
อย่างตรงจุด และรวดเร็ว 

 2 

6.6 Student support services are shown to 
be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

มีการประเมินการให้บริการผ่าน
ระบบสารสนเทศ 

พิจารณาทบทวนกระบวนการให้
ปริการจากผลการประเมิน และ
เทียบเคียงสมรรถนะ  จากคู่
เทียบ เพื่อการปรับปรุงการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนนักศึกษา 

2  

7. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure)  
7.1 The physical resources to deliver the 

curriculum, including equipment, 
material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

หลักสูตรมีการวางแผน และ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษา 

การประเมินความพึงพอใจจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
ทบทวนแผนการจัดสรรให้
สอดคล้องกับความต้องการ 

3 3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up-to-date, readily 
available, and effectively deployed. 

หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเรียน
การสอน โดยมีอาจารย์เป็น

การประเมินความพึงพอใจ 
ความเพียงพอ และพร้อมใช้งาน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

ผู้รับผิดชอบในการดูแล และ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
อุปกรณ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ  

7.3 A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information and 
communication technology. 

มีระบบการใช้ห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย 

ทบทวนการจัดหาหนังสือเฉพาะ
ทางของวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ และการเข้าถึงฐานข้อมูล
วารสารทางวิชาการของนิสิต 

3 

7.4 The information technology systems are 
shown to be set up to meet the needs 
of staff and students. 
 
 
 
 

- มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเตอร์เนต เพ่ือ
ให้บริการกับบุคคลากร และ
นักศึกษาในทุกพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย  
- มีการเตรียมการรองรับการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ 

 4 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus 
community to fully exploit information 
technology for teaching, research, 
service, and administration. 

หลักสูตรสามารถใช้ระบบ
เครือข่ายผ่านการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

 4 

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with 
special needs are shown to be defined 
and implemented. 

มีการด าเนินการวางแผน และ
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม  สุข
ภาวะ และความปลอดภัย ตาม
มาตรฐานที่คณะฯ ก าหนด 

การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal 
wellbeing. 

คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน และการท าวิจัยของ
บุคคลากร และนักศึกษา 

 4 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 
 
 

มีการก าหนดภาระหน้าที่ของ
บุคคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน 

การก าหนดสมรรถนะ และการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 

7.9 The quality of the facilities (library, 
laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 

มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของสิ่งสนับสนุน เช่น การใช้
บริการห้องสมุด และศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

พิจารณาการน าข้อมูลจากการ
ประเมินความพึงพอใจ มาใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพของสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

3 

8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)  
8.1 The pass rate, dropout rate, and average 

time to graduate are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลอัตรา
การผ่าน การตกออก และ
ระยะเวลาการจบการศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสูตร 

พิจารณากระบวนการติดตาม
และเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการด าเนินการของ
หลักสูตรให้มีอัตราการผ่าน การ
ตกออก และระยะเวลาการจบ
การศึกษาของนักศึกษาใน
หลักสูตร ที่ดีข้ึน 

3 3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
ความสามารถในการท างาน และ
แนรวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 

พิจารณากระบวนการติดตาม
และเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อ
พัฒนากระบวนการด าเนินการ
ของหลักสูตรให้นักศึกษามี
ความสามารถในการท างาน และ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการได้ 

3 

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
 
 

หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากอาจารย์
และนักศึกษา 

พิจารณากระบวนการติดตาม
และเทียบเคียงสมรรถนะของ
ผลผลิตของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากอาจารย์และ
นักศึกษา กับหน่วยงานคู่เทียบ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

3 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 
outcomes, which are established and 
monitored. 

หลักสูตรมีแผนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ด้าน
ภาษา เทคโนโลยี และสมรรถนะ
การฝึกงานและการออกฝึกสอน 

พิจารณาด าเนินการจัดท าระบบ
การติดตามการบรรลุผลลัพธ์ใน
ด้านต่างๆ ของหลักสูตร รวมถึง
การติดตามและก าหนดคูเ่ทียบ 

3 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

หลักสูตรมีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บัณฑิต 
และผู้ใช้บัณฑิต 

- ทบทวนการจัดท าข้อค าถาม
ของแบบส ารวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ตรงกับความต้องการ และ
สามารถใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
- การติดตาม และเทียบเคียง
สมรรถนะด้านความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนา

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

กระบวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
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สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์  

 
1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 - 
 
2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรฯ มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาลัย 
 
3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 

 1. นักศึกษายังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ในเรื่องของการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตร
ควรมีการก าหนดจุดยืนที่ชัดเจนว่าหลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นอย่างไร และสื่อสารข้อมูลให้  
Stakeholders ทุกกลุ่มทราบ 
 2. ควรมีปรับเปลี่ยนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ 
ส าหรับช่วงสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 
4. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 

 1. ศิษย์เก่ายังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ในเรื่องของการประกอบอาชีพที่ตรงสาย ดังนั้นหลักสูตรควรมีการ
ก าหนดจุดยืนที่ชัดเจนว่าหลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นอย่างไร และสื่อสารข้อมูลให้ Stakeholders ทุกกลุ่ม
ทราบ 
 2. ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทางด้านการสื่อสาร หรือทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
 
5. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
 

 ควรเพ่ิมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้กับนักศึกษา เช่นการวิเคราะห์ต้นทุน 
และความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
 
6. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ (อ่ืน ๆ โปรดระบุ) 
 - 
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

 
 (อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา) 

กรรมการ 

 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รวมพร นิคม) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

            
     

 

     

 



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

ก ำหนดกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 กรกฎำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2564) 
ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลำ กิจกรรม / กำรด ำเนินกำร 
วันที่ 4 สิงหำคม 2564 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมหำรือแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 10 

๐๙.๐๐ น. – ๑1.0๐ น. - สัมภำษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Interview) 
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนผู้สอน  กลุ่มที่ 2 ผู้แทนผู้เรียน 
กลุ่มที่ 3 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มที่ 6 ผู้แทนสายสนับสนุน 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 9 – 16 

๑1.0๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยกำรหลักฐำน 
Criterion 1 - Criterion 8 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 9 – 16 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – 15.0๐ น. - เปิดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

โดย : ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
- ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพฯ ระดับหลักสูตร แนะน ำคณะกรรมกำร บทบำทกำรประเมิน 
โดย : คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
- บรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โดย : หัวหน้าหลักสูตร 
- สัมภำษณ์เชิงนโยบำย ระดับหลักสูตร 
โดย : คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร / ผู้บริหารคณะ – หลักสูตร 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 9 

๑5.๐๐ น. – 17.0๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยกำรหลักฐำน 
Criterion 1 - Criterion 8 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 9 – 16 

วันที่ 5 สิงหำคม 2564 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมหำรือแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ 

Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 10 
๐๙.๐๐ น. – ๑2.0๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยกำรหลักฐำน 

Criterion 1 - Criterion 8 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 9 – 16 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – 16.3๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยกำรหลักฐำน 

Criterion 1 - Criterion 8 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 9 – 16 

16.30 น. – 17.00 น. - สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 9 

** หมำยเหตุ **  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ประสานงานการประเมินฯ ได้ที่ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณชนาธิป ลีนิน 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) : 08 – 7293 – 5669 Email Address : chanatip.l@rmutsv.ac.th 



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์
รับการประเมิน : 4 – 5 สิงหาคม 2564 

ประธานกรรมการ : อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการ  : อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรรมการและเลขานุการ : อ.ดร.รวมพร นิคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ 

ผู้ช่วยเลขานุการ : นางรุ่งนภา แก้วนวล 
นางสาวฟารีดา  หีมชูด  

Stakeholders Interview : 

กลุ่มท่ี 1 ผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มท่ี 2 ผู้แทนผู้สอน 
(7) 
ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ คณบด ี
ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ รองคณบด ี
ผศ.ดร.ทรงนคร  การนา รองคณบด ี
อ.มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบด ี
ผศ.ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ  หัวหน้าสาขา (อค.) 
อ.จุฑามาศ  จันโททัย หัวหน้าสาขา (ทอ.) 
ผศ.ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ หัวหน้าหลักสูตร 

(3) 
ผศ.อรุณ สุขแก้ว 
ผศ.ฤทัย ประทุมทอง 
อ.ธนัท ธนอัศวพล 

กลุ่มท่ี 3 ผู้แทนผู้เรียน กลุ่มท่ี 4 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(5) 
นายนพดล นิจกร  
นางสาวกมลพร พยนต์ภาค 
นายสันติพงศ์ ฉิมผุด 
นายศราวุธ ด้วงหรน 
นางสาวรัชนีกร รอดเสน 

(5) 
นายมนตรี ศรีสังข์ทอง 
นายวชิรวิทย์ ทองรัศมี 
นางสาวพรทิพย์ ดีแก้ว 
นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม 
นางสาวภัทรกันย์ เอียดชูทอง 

กลุ่มท่ี 5 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มท่ี 6 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
(2) 
นายสมนึก ด านุ้ย 
นายบริสุทธิ์ สุขเสนา 

(5) 
นายอนุกูล นันทพุธ 
นางรุ่งนภา แก้วนวล 
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
นายเอกศักดิ์ สงสังข ์
นายชนาธิป ลีนิน 
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คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

ผู้เขา้ร่วมรบัการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปกีารศึกษา 2563 

ระดับหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลย ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร  การนา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
4. อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา  บุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ 
7. อาจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดย ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได ้
9. อาจารย์กฤษฎา คงพูน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
10. อาจารย์อภิชญา ขวัญแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์  นนทพุทธ หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
12. อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. อาจารย์จรัญ ธรรมใจ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ ์แก้วประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช  คงฤทธิ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  แก้วหวัง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมฯ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ  เย็นวิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
20. อาจารย์พิชิต เพ็งสุวรรณ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
21. อาจารย์จริยา สุขงาม หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
22. อาจารย์นศพร ธรรมโชต ิ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  เพชรมณี หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคัม ทองเพชร หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
25. อาจารย์นุชจิเรศ แก้วสกุล หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
26. อาจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
27. อาจารย์พิริยา สร้อยแก้ว หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  สุขแก้ว หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย  ประทุมทอง หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
30. อาจารย์ธนัท ธนอัศวพล หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
31. อาจารย์อาคม สุดราม หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
32. อาจารย์สุจริต สิงหพันธ์ุ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา  กลิ่นเลขา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
34. อาจารย์ปิติพงศ์ เกิดทิพย์  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
35. อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซาน ี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
36. อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
37. อาจารย์รัญชกร จันจ าปา  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

38. อาจารย์เมธัส เทพไพฑูรย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
39. อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
40. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
41. อาจารย์ฐาปนิค ตีระพันธ ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
42. อาจารย์กระวี อนนตรี  หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมฯ 
43. อาจารย์นวพล เทพนรินทร์ หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมฯ 
44. นายอนุกูล นันทพุธ  หัวหน้าส านักงานคณบด ี
45. นางรุ่งนภา แก้วนวล  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 
46. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
47. นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์



คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
ระดับหลกัสตูร ระดบัคณะ และ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

ระบบสารสนเทศตอบรับเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระบบตอบรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส าหรับผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร 

ระบบตอบรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส าหรับผู้ประเมิน ระดับคณะ/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระบบตอบรับเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส าหรับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

https://forms.gle/sDTgEtCwnRjbD43RA https://forms.gle/BVxwVtwLramS7NYy9 https://forms.gle/gaWVbk5udXMjiioc8 



คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings (1 - 4) 

1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
รับการประเมิน : วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2564 

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

URL : https://ruts.zoom.us/j/92456211719?pwd=SGgrMklKUEN0ZlliZm5qcFlGMzdoUT09 
Meeting ID : 924 5621 1719 Passcode : 353 Main / Breakout Room 1 – 8 

URL : https://ruts.zoom.us/j/93943935940?pwd=aWlSTThoNHVNMlJpZ2JBVFNKaktoUT09 
Meeting ID : 939 4393 5940 Passcode : 676  Breakout Room 1 – 8 

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

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

URL : https://ruts.zoom.us/j/93943935940?pwd=aWlSTThoNHVNMlJpZ2JBVFNKaktoUT09 
Meeting ID : 939 4393 5940 Passcode : 676  Breakout Room 9 – 16 

URL : https://ruts.zoom.us/j/94797674809?pwd=QXRuY201ai9xb25HbUN2UzZBOHpHUT09 
Meeting ID : 947 9767 4809 Passcode : 878  Breakout Room 1 – 8 

https://ruts.zoom.us/j/92456211719?pwd=SGgrMklKUEN0ZlliZm5qcFlGMzdoUT09
https://ruts.zoom.us/j/93943935940?pwd=aWlSTThoNHVNMlJpZ2JBVFNKaktoUT09
https://ruts.zoom.us/j/93943935940?pwd=aWlSTThoNHVNMlJpZ2JBVFNKaktoUT09
https://ruts.zoom.us/j/94797674809?pwd=QXRuY201ai9xb25HbUN2UzZBOHpHUT09


คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings (5 - 8) 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รับการประเมิน : 5 – 6 สิงหาคม 2564 

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

URL : https://ruts.zoom.us/j/94797674809?pwd=QXRuY201ai9xb25HbUN2UzZBOHpHUT09 
Meeting ID : 947 9767 4809 Passcode : 878  Breakout Room 9 – 16 

URL : https://ruts.zoom.us/j/95486137902?pwd=WHAveXpZWnJaSEtiZkdocWFkZEw0Zz09 
Meeting ID : 954 8613 7902 Passcode : 909  Main / Breakout Room 1 – 8 

7. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รับการประเมิน : วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับการประเมิน : วันที่ 30 สิงหาคม 2564 

URL : https://ruts.zoom.us/j/92451206677?pwd=VkszcTlZZzRWYTNqcUZYZDlDY2k5Zz09 
Meeting ID : 924 5120 6677 Passcode : 33322 Main / Breakout Room 1 – 5 

URL : https://ruts.zoom.us/j/93570748814?pwd=VlV5bVFDRHNKdW42SlNReENOQ2ZPQT09 
Meeting ID : 935 7074 8814 Passcode : 22123 Main / Breakout Room 1 – 5 

https://ruts.zoom.us/j/94797674809?pwd=QXRuY201ai9xb25HbUN2UzZBOHpHUT09
https://ruts.zoom.us/j/95486137902?pwd=WHAveXpZWnJaSEtiZkdocWFkZEw0Zz09
https://ruts.zoom.us/j/92451206677?pwd=VkszcTlZZzRWYTNqcUZYZDlDY2k5Zz09
https://ruts.zoom.us/j/93570748814?pwd=VlV5bVFDRHNKdW42SlNReENOQ2ZPQT09


 
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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