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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

วันที่ 4–5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.–17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เวลา กิจกรรม / การดำเนินการ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณภาพ 

  Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 2 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.3๐ น. - เปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  โดย : ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
- ชี้แจงวัตถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร แนะน าคณะกรรมการ บทบาท
การประเมิน 
  โดย : คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
- บรรยายสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  โดย : หัวหน้าหลักสูตร 
- สัมภาษณ์เชิงนโยบาย ระดับหลักสูตร 
  โดย : คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับหลักสูตร/ผู้บรหิารคณะ – หลักสตูร 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 1

๑๐.3๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - สัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Interview) 
   กลุ่มที ่1 ผู้แทนผู้สอน กลุ่มที่ 2 ผู้แทนผู้เรยีน 
   กลุ่มที่ 3 ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่มที่ 4 ผู้แทนผู้ใช้ผู้สำเรจ็การศกึษา 
  กลุ่มที ่6 ผู้แทนสายสนับสนุน       Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 1 – 6 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – 17.0๐ น. - ประเมินและตรวจสอบร ำยงานผลการด าเนินงานและรายการหลักฐาน 

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

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณภาพ 

  Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 2 
๐๙.๐๐ น. – ๑2.0๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานและรายการหลักฐาน 

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

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – 16.3๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานและรายการหลักฐาน 

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

16.30 น. – 17.00 น. - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
   Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 1 

** หมายเหตุ **  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ประสานงานการประเมินฯ ได้ที่ หน่วยประกันคณุภาพ ฝา่ยวิชาการและวิจัย คณุชนาธิป ลีนิน 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) : 08 – 7293 – 5669 Email Address : chanatip.l@rmutsv.ac.th 

mailto:chanatip.l@rmutsv.ac.th
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) (หลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) ให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมที่ใช้  แรงงานเป็นหลักมาเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการหรือระบบพัฒนาก าลังคนให้  เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้เป็น  วิชาชีพชั้นสูงที่น าไปสู่การ 
สร้างก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต บัณฑิตที่มีค่านิยม ของการ
เป็นครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีปัญญา มีความรู้ในงานอุตสาหการ มี  ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา มีทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการท างานเป็นทีม สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนา งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลาย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม มีจิตอาสา ด าเนินชีวิต ตามวิถี ประชาธิปไตย ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
องค์ประกอบที่ 2  : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

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

ภาพรวม 2.00 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ได้รับการตอบรับจากผู้เรียน
2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพครู
3. ใช้กระบวนการวิจัยในการท า Project ของนักศึกษา เพ่ือสร้างนวัตกรรม และผลงานตีพิมพ์

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนา WebSite ให้เป็นช่องทางหลักในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ  Contentที่จ าเป็น ทั้งในส่วนของ

นักศึกษา และสาขาวิชา ตอบรับการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกให้มากข้ึน
2. พัฒนา WebSite .ให้สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพได้ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง
3. เพ่ิมบุคลากรด้านปฏิบัติการเพ่ือจัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ และช่วยงานผู้สอน
4. เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกช่วยการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ห้องติว โต๊ะ-เก้าอ้ีนั่ง หน้าสาขา

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
1. สร้างทีมงานประกันคุณภาพ เพ่ือการจัดท า SAR ด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
2. ด าเนินงานประกันคุณภาพให้ครอบคลุมภารกิจ และเป็นปัจจุบัน เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ืออ้างอิง

(หนังสือ, ค าสั่ง, รายงานการประชุม, งานวิจัย, ภาพถ่าย และอ่ืนๆ)
3. ด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรตาม AUN-QA
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์การให้คะแนน     ผ่าน.....(ระบุ ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

 

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 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

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. 

1. มีปรัชญาของหลักสูตร 
2. มีการกล่าวถึงปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (TQF) 
ตามเกณฑ์ สกอ. มีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของทั้ง
สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

1. มคอ.2 ไม่พบการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) เร่งด าเนินการ
ตามเกณฑ์ AUN ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
2. เร่งด าเนินการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ตามเกณฑ์ 
AUN ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (TQF) ตามเกณฑ์ สกอ. และ
เพ่ิมเติมในเล่มหลักสูตร 
3. เร่งด าเนินการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ตามเกณฑ์ AUN ให้
กระจายเข้าสู่รายวิชา เพื่อให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนรับทราบ 
4. เผยแพร่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ได้รับการก าหนดอย่างเหมาะสมให้เป็นที่
รู้จักของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด 

2 1 

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. 

- 1. มคอ.2 ไม่พบการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของรายวิชา 
เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)ของหลักสูตร 

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

Overall 
Score 

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) 

- 1. ไม่ครบตามกระบวนการ ELO 1 

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. 

- 1. เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้แนบใบส ารวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาด้วยท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบค าถามที่ถามได้ว่า
สามารถสะท้อนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
2. ยังไม่พบหลักฐานที่สะท้อนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส่วนอื่นๆ 

1 

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

- 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 1 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1–7) 

Overall 
Score 

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. 

- 1. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social 
Media ควรให้ข้อมูลครบถ้วน หาได้ง่าย 
2. ต้องมกีารเผยแพร่รายละเอียดของ
หลักสูตรและเนื้อหาลงใน website/
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของสาขา เพ่ือให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
3 ช่องทางที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ไม่ใช่นักศึกษาเช่นทาง website ยังไม่
มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้ามา
ดู ภายหลังดูแล้วเข้าใจข่าวสารที่ต้องการ
สื่อสารหรือไม่ 
 

1 1 

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

- 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนที่แสดงให้
เห็นว่ารายวิชาดังกล่าวสอดคล้องตาม 
ELO ของหลักสูตรข้อใด 

1 

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

- 1. ไม่พบข้อมูลสนับสนุนการน า
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกมาใช้การออกแบบหลักสูตร 

1 

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

- 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 1 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1–7) 

Overall 
Score 

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. 

- 1. ไม่พบข้อมูลสนับสนุนการน า ELOs 
มากระจายลงตามแต่ละวิชา เพื่อการ
จัดล าดับอย่างเหมาะสม 

1 

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

- 1. มีกลุ่มรายวิชาเฉพาะทางให้เลือกมาก
พอเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้าน แต่หลักสูตรไม่ได้สร้างหลักประกัน
เพ่ือให้เด็กได้เลือกวิชาเฉพาะในกลุ่ม
เดียวกันเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

1 

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. 

1. หลักสูตรยังคงเป็นปัจจุบันและ
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการทบทวน
เป็นระยะ และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

2 

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. 

1. มีปรัชญาการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย 
2. มีรายวิชาที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย 

1. ไม่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มีการ
น าปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัย มาใช้
ในการจัดการศึกษา และไม่มีข้อมูลที่
แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบถึงการน าปรัชญามาใช้ในการ
จัดการศึกษา 

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

Overall 
Score 

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

1.นักศึกษามีส่วนจัดการเรียนรู้ 
ร่วมตัดสินใจหรือเสนอแนวคิดการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน 
2. นักศึกษร่วมเสนอเกณฑ์การให้
คะแนนในรายวิชา 
3. รมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม 
ฝึกกระบวนการวางแผน และให้
ผู้เรียนได้มีส่วนในการประเมิน
ตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

1. เพ่ิมเติมข้อมูลลายลักษณ์อักษร 3 

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

1. มุ่งเน้นกิจกรรมการสอนแบบ 
Project based Learning มี
กิจกรรมย่อย วางแผน สืบค้นข้อมูล
สร้าง ปรับปรุง และน าเสนอและมี
การ Discuss ในชั้นเรียน 

- 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). 

1. ส่งเสริมให้มกีารฝึกงานการฝึก
ด้านอุตสาหการ 

1. ไม่มีการก าหนดที่ชัดเจนว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนทีส่่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรายวิชาใด 

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

Overall 
Score 

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

1. รายวิชาโครงงาน(Project) ช่วย
สร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
และกรอบแนวคิดของความเป็นผู้
ประกอบ 

- 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. 

1. มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนระบบและ
กลไกดังกล่าว 

3 

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. 

- 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนที่แสดงให้
เห็นว่ารายวิชาสอดคล้องตาม ELO ของ
หลักสูตรข้อใด 
2. วิธีการสอนและการประเมินก็ไม่ได้
แสดงให้เห็นว่าท าอย่างไรให้บรรลุตาม 
ELO 

1 2 

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

1. มีข้ันตอนและกระบวนการให้
นักศึกษาสามารถร้องขอเพ่ือ
ตรวจสอบการประเมินได้ โดย
เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัย 

1. ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ 
หรือนักศึกษาที่เรียนวิชาเหล่านั้นทราบ
ถึงช่องทางนี้ ต้องมีระบบชี้แจงให้
นักศึกษาและอาจารย์รับทราบด้วย 

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

Overall 
Score 

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

1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
รับผิดชอบ 
2. มีกลไกรองรับการท างาน 

1. ไม่พบการเผยแพร่อย่างชัดเจน และ
สื่อสารกับนักศึกษา และน าไปใช้อย่าง
สม่ าเสมอ 

2 

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. 

1. ทุกรายวิชามีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
2. วิธีการประเมินเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 2 

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

- 1. ไมพ่บการแสดงวิธีการประเมินเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของโปรแกรมและหลักสูตร 

1 

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

1. มีการจัดท า มคอ.5 เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. มีการใช้ช่องทาง Social Media 
เสนอแนะ การประเมินโดยนักเรียน 
3. ใช้ระบบ Online ในการดูเกรด
การเรียน 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนบางส่วน 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. 

- 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 1 

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. 
 

1. มีแผนอัตราทดแทนบุคลากร
และรายละเอียดการทดแทน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการ
ตามท่ีอ้างอิง 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนแผนงานและ
ผลการด าเนินการดังกล่าว 

2 2 

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

1. มีการประเมินปริมาณงาน และ
สมรรณนะของบุคลากรเป็นระยะ
ตามช่วงเวลาที่คณะก าหนด 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการน าไป
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงานบริการ 

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

Overall 
Score 

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

1. มีการประเมินปริมาณงาน และ
สมรรณนะของบุคลากรเป็นระยะ
ตามช่วงเวลาที่คณะก าหนด 
2. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนใน
การขออัตราก าลังเพ่ิม 
 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 2 

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

1. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนใน
การขออัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือ
สอดคล้องกับหลักสูตร และการ
เรียนการสอนในวิชาต่างๆ 
 
 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3  

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. 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุน
คณาจารย์ด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณส าหรับการสร้างผลงาน
วิชาการในรูปแบบการผลิตความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และการ
สนับสนุนเงินทุนในการท าวิจัย 
 
 

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

Overall 
Score 

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. 

1. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 2 

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. 

1. มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมให้
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับ
บุคลากรทุกคน 

1. ต้องมีระบบในการเก็บข้อมูลที่แสดง
ความต้องการของบุคคลกรส าหรับการ
พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร 

2 

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

1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
 
 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการยอมรับ
เพ่ือประเมินคุณภาพการสอนของ
คณาจารย์และการวิจัย 

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

Overall 
Score 

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. 

1. หลักสูตรมีนโยบายการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับเข้าเรียน 
ขั้นตอนการรับเข้าเรียน แสดง
ชัดเจน สื่อสาร เผยแพร่ และเป็น
ปัจจุบัน เผยแพรใ่น WebSite 

- 3 2 

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. 

1. มีค าแนะน าด้านวิชาการ 
กิจกรรมร่วมหลักสูตร การแข่งขัน
ของนักศึกษา และบริการช่วยเหลือ
นักศึกษาด้านอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุง
การเรียนรู้ การวิจัย และบริการ
ชุมชน 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการวางแผน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวส าหรับบริการ
สนับสนุนด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ด้าน
วิชาการ 

2 

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. 

1. มีระบบตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการเรียน ผลงาน
ทางวิชาการ และภาระงาน ได้รับ
การบันทึกและติดตามอย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน
และด าเนินการแก้ไขเมื่อจ าเป็น 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
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(1–7) 

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

1. มีกิจกรรมร่วมหลักสูตร การ
แข่งขันของนักศึกษา และบริการ
ช่วยเหลือนักศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือ
ปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้
และการจ้างงาน 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

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. 
 

- 1. ไม่พบข้อมูลของสาขา (มีแต่ภาพรวม) 
2. ไม่พบตัวเลขการให้บริการ 
3. ไม่พบการประเมินการ 

1 

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

1. สาขาวิชามีบริการช่วยเหลือ
นักศึกษาในด้านต่างๆ 

1.ไม่พบข้อมูลส าหรับการประเมิน
เปรียบเทียบ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

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

Overall 
Score 

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
7.1 The physical resources to deliver the 

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

1. มีเครื่องมือและเครื่องจักรฝึก
ปฏิบัติเป็นจ านวนมาก 
2. มีการขออนุมัติเพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ เพ่ือน ามาทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมที่มีสภาพช ารุ 

- 3 3 

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

1. ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
ได้รับการแสดงให้เป็นปัจจุบัน 
พร้อมใช้งาน 
  - อาคารเรียน 14 
  - อาคารเรียน 17 
  - อาคารเรียน 68 

1. เพ่ิมบุคลากรด้านปฏิบัติการเพื่อ
จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ และ
ช่วยงานผู้สอน 

2 

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

1. มีการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลร
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ห้องสมุดส่วนใหญ่ยังเป็นระบบเดิม 
2. จัดเตรียมห้องสมุดดิจิทอลขนาดเล็ก
ของสาขาในรูปแบบข้อมูล ebook ที่
จ าเป็นส าหรับการใช้งาน 

2 

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

1. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในรูปแบบ 
Social Network 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เก็บ
ข้อมูล ปรับปรุง ง่ายในการใช้งาน 
เรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา และทันสมัย 

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

Overall 
Score 

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. 

1. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คล
อบคลุมอาคารเรียน สามารถเข้าถึง
ได้สูง สาามารถใช้ประโยชน์เพ่ือ
การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการ และการบริหารได้อย่าง
เต็มที่ 
 

- 3  

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

1. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และการเข้าถึงผู้ที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการก าหนดและ
น าไปปฏิบัติ 

1. เพ่ิมเติม ตรวจสอบ และปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม เพ่ือผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ ก าหนดและน าไปปฏิบัติ 

3 

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

1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ สังคม และจิตใจ เอ้ือ
ต่อการศึกษา การวิจัย และ
คุณภาพชีวิตส่วนตัว 
2. สาขาวิชาจัดเตรียนอุปกรณ์ และ
พ้ืนที่รองรับการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 

- 3 



–  20  – 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1–7) 

Overall 
Score 

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. 
 

- 1. เพ่ิมบุคลากรเฉพาะสาขา จัดเตรียม 
ตรวจสอบ และช่วยงานผู้สอน ด้านต่างๆ 

1 

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

1. มกีารประเมินคุณภาพของสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามปกติ 

1. จัดท าการประเมินคุณภาพของสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือน าตัวเลขมา
พิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2 

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. 

1. มกีารตรวจสอบและติดตาม 1. มีข้อมูลปัจจุบัน(หลักสูตรเดิม) ไม่มี
ข้อมูลย้อนหลังเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ
เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือแก้ไข หรือมี
มาตรการในการรับมือกรณีมีปัญหา 
2. ไม่พบรายงานการแก้ปัญหา 
3. หลักสูตรใหม่ ยังไม่มีนักศึกษาจบ
การศึกษา 

1 2 
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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. 

1. มีการท าแบบสอบถามติดตาม
และแยกแยะกลุ่ม (WebSite 
2558-2562) 

1. น าข้อมูลที่ตรวจสอบมาเปรียบเทียบ
เพ่ือการปรับปรุง และเป็นปัจจุบัน 
2. ควรแบ่งข้อย่อยในแต่ล่ะกลุ่มว่าตรง
สาขาหรือไม่ 

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. 

1. มี 4 ชิ้นงานจากนักศึกษา 30 
คน 

1. ไม่พบหลักฐานการการเก็บข้อมูลการ
น าไปใช้งานจริงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
และการประเมินความพึงพอใจ 

2 

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

1. มีการด าเนินการ - 3 

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

1. มีการสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 1. ไม่มีการแสดงหลักฐานถึง
แบบสอบถามรวมทั้งผลการประเมินเพ่ือ
น ามาท าการปรับปรุงและพัฒนา 

2 

 
 



 ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

 

 
 

 
(รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

(อ.ดร.คมสัน ชไนศวรรย์) 
กรรมการ 

 
 
 

(ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล) 
กรรมการและเลขานุการ 

 



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

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

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 2 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.3๐ 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 1 

๑๐.3๐ น. – ๑๒.๐๐ 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 1 – 6 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – 17.0๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยกำรหลักฐำน 

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

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

Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 2 
๐๙.๐๐ น. – ๑2.0๐ น. - ประเมินและตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยกำรหลักฐำน 

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

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

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

16.30 น. – 17.00 น. - สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 1 

** 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.) สาขาวิชาอุตสาหการ
รับการประเมิน : 4 – 5 สิงหาคม 2564 

ประธานกรรมการ : รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุร ี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

กรรมการ  : อ.ดร.คมสัน  ชไนศวรรย์ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กรรมการและเลขานุการ : ผศ.ดร.นภิสพร  มีมงคล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยเลขานุการ : นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดย ี
นายชนาธิป  ลีนิน 

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.) 
อ.จรัญ  ธรรมใจ หัวหน้าหลักสูตร 

(4) 
ผศ.ทวิชาต ิ เย็นวิเศษ 
อ.ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ 
อ.กฤษฎา  คงพูน 
อ.ฉารีฝ๊ะ หัดยี 

กลุ่มท่ี 3 ผู้แทนผู้เรียน กลุ่มท่ี 4 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(5) 
นางสาวกชกร แดงดี 
นางสาวฮามีลา สุขกลั้ง 
นายเนติพงศ์ คงศักดิ์พันธ์ 
นายสิชล  อินทร์แก้ว 
นายปกรณ์ สอนแก้ว 

(5) 
นายศักรินทร์ โสพิกุล 
นายศุภณัฐ สุวรรณขาว 
นายชโลธร ชนะทอง 
นางสาวนุชร ี ชูชุม 
นางสาวธาณีรัตน ์ บัวข า 

กลุ่มท่ี 5 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มท่ี 6 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
(4) 
นายสุรินทร์ สมบัติ 
นายมาโนช กลีบบัว 
นายสาธิต  ถาวรประสิทธิ์ 
นายอ ามร  คงวุ่น 

(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 

/ 39. อำจำรย์ณัฐวุฒิ... 



- 6 - 
 

 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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