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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่ทำการ 

จัดการเร ียนการสอนเพื ่อผลิตช่างเทคนิคด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและนักเทคโนโลยีทางด้าน 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมีแนวทางและจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงใหม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ  

ชาติ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ  

วัฒนธรรมที่เปลี ่ยนแปลงไป เพื ่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที ่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมา  

คารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และ 

ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิง  

ปฏิบัติ ให้เป็นก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 

4.0 สามารถคิดค้นหรือต่อยอดนวัตกรรมเพื่อให้มีสมรรถนะตามที่สังคมและตลาดแรงงานต้องการ มีฝีมือและ  

สมรรถนะในศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื ่อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้น มี  

ความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที ่ตน  

มีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้ อย่าง 

เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ  

สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มี 

ความสามารถในการต ิดต ่อส ื ่อสาร และใช ้ภาษาไทย ภาษาต ่างป ระเทศ และศ ัพท ์ทางเทคน ิคในการ 

ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

องค์ประกอบที่ 2  : ผลการดำเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

Criterion Score 

1. Expected Learning Outcomes 2 

2. Programme Structure and Content 3 

3. Teaching and Learning Approach 3 

4. Student Assessment 2 

5. Academic Staff  3 

6. Student Support Services 3 

7. Facilities and Infrastructure 3 

8. Output and Outcomes 2 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมทักษะปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ 

 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. การนำ PLOs ของหลักสูตรเป็นประเด็นหลัก เพ่ือถอดไปสู่ CLOs ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

2. การกำหนดเกณฑ์และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ให้บรรลุ PLOs ในหลักสูตร 

3. พิจารณาโครงสร้างของหลักสูตรที่มีการจัดลำดับรายวิชาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา Learning 

Level ตามหลักการ Learning Taxonomy ประกอบ 

4. กระบวนการกำหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและผู้เรียน 

 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  

1. ปรับสภาพพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 

2. ห้องสมุดเฉพาะทาง 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์การให้คะแนน...........ผา่น.................. 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 

ผ่านเกณฑ์ (✓) / 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ () 

ตรี โท 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓  

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓  

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ✓  

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ✓  

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 

  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา   

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ✓  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)                                                                                                        2 

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. 

- จากข้อมูลเลม่ซาร์ พบว่า ในปีการศึกษา 

2563 ทางหลักสูตรได้การสร้าง PLO 6 ข้อ 

จากความต้องการของผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 

คือ TQF มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี จากการ

โฟกัสกรุ๊ปและรวบรวมจากแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตสถาน

ประกอบการ ศิษยเ์ก่า อาจารย์ผูส้อน

นักศึกษาปัจจุบนั และผู้บรหิาร 

- การกำหนด PLOs ให้สอดคล้องกับ 

Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย 

- พิจารณาการใช้ Taxonomy 

Learning ประกอบการกำหนด PLOs  

- การสื่อสาร PLOs  ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เพื่อการรับรู้ของ Stakeholders 

กลุ่มเป้าหมาย 

2  

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. 

- ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ใช้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน

มาทำการออกแบบรายวิชาเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว ้

- การนำ PLOs ของหลักสูตรเป็น

ประเด็นหลัก เพื่อถอดไปสู่ CLOs ของ

แต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

 

3 

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) 

-จากรายละเอียดมคอ.2 และรายงาน SAR 

พบว่าทางหลักสูตรมผีลลัพธ์การเรยีนรู้

ทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรูเ้ฉพาะด้าน  

- 4 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

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. 

- จากข้อมูลเลม่ซาร์ พบว่า ในปีการศึกษา 

2563 ทางหลักสูตรได้การสร้าง PLO 6 ข้อ 

จากความต้องการของผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 

คือ TQF มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี จากการ

โฟกัสกรุ๊ปและรวบรวมจากแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตสถาน

ประกอบการ ศิษยเ์ก่า อาจารย์ผูส้อน

นักศึกษาปัจจุบัน และผู้บรหิาร 

- วิธีการได้มาของข้อมูล Needs จาก 

Stakeholders และกระบวนการ

วิเคราะห์ใหส้อดคล้องกับ PLOs ของ

หลักสตูร 

 

2 

1.5 The programme to show that the 

expected learning outcomes are achieved 

by the students by the time they 

graduate. 

-ทางหลักสูตรฯ มีการประเมินสมรรถนะ

ผู้เรยีนก่อนจบการศึกษา ประกอบด้วย 

สมรรถนะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ ICT3 

และสมรรถนะเฉพาะ (จากการสัมภาษณ์

นักศึกษา การสอบสมรรถนะเฉพาะ เป็น

การที่อาจารย์กำหนดโจทย์ให้นักศกึษาคิด

วิเคราะห์ในการแก้ไขปญัหา) 

- การกำหนดเกณฑ์และวิธีการวัดผล

สัมฤทธ์ิของนักศึกษาท่ีให้บรรลุ PLOs 

ในหลักสูตร 

- แสดงผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการวัด

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ที่สอดคลอ้งกับ

การบรรลุ PLOs ในหลักสูตร 

2  

2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content)                                                                                                                   3 

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. 

- จากข้อมูลเลม่ SAR มีเผยแพร่ขอ้มูล

สำคัญของหลักสูตร ผ่านทางเว็บไซต์ 

โซเชียลมีเดยี ต่าง ๆ  คู่มือนักศึกษา แผ่น

พับ ป้ายประชาสมัพันธ์ คลิปวิดโีอเผยแพร่

ทาง Youtube โดยสื่อสารไปยังผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีคือ นักศึกษา ผู้ใช้บัญฑิต สถาน

ประกอบการ และศิษยเ์ก่า 

 

- ความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น

ปัจจุบัน ของ Program Specification 

และ Course Specification ในทุก

แหล่งข้อมูลที่ต้องการสื่อสารไปยัง 

Stakeholders (อ้างอิงข้อมูลในคู่มือ 

AUN-QA Version 4 หน้าท่ี 20) เช่นไม่

พบ PLO ของหลักสูตรที่เผยแพรบ่น 

Web site ของคณะฯ เป็นต้น  

3  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

2.2 The design of the curriculum is shown to 

be constructively aligned with achieving 

the expected learning outcomes. 

-ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ได้

ดำเนินการปรับปรุงตามรอบระยะ จาก

ข้อมูล ซาร์ มีการสร้าง PLOs และแสดง

ความเชื่อมโยงไปยัง CLOs กับ TQF 6 

ด้าน  

- จากรายละเอียดมคอ.2 หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 นำมาจากมคอ.1 

สาขาเทคโนโลยี ส่งผลให้การออกแบบ

หลักสตูรไม่ได้เป็นไปตามแนวทางของ 

OBE ที่การออกแบบรายวิชาส่งเสริมให้

นักศึกษา บรรลุ PLOs ครบทุกข้อ  

- ในแผนที่การกระจายความรับผดิชอบ 

พบว่าในรายวิชาท่ีส่งเสริม TQF เช่น 

หมวดวิชาเฉพาะ TQF 3.2 ปรากฏการ

ลงจุดดำ เพยีง 3 รายวิชา (ไม่นับรวม

วิชาชีพเลือก) อาจไม่เพียงพอท่ีจะ

ส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลตุามผลลพัธ์ที่

กำหนด -รายวิชาโครงงานฯ 1 และ 

โครงงานฯ 2 ปรากฏการกำหนดจดุดำ 8 

จุดเท่ากัน   

2 

2.3 The design of the curriculum is shown to 

include feedback from stakeholders, 

especially external stakeholders. 

 

 

-จากการสัมภาษณ์พบว่าทางหลักสูตรได้

นำข้อสเนอแนะจากสถานประกอบการ/

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษยเ์ก่า และมคอ.7 นำมาสู่

การพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ซึ่งรับทราบโดย สป.อว. เป็นท่ีเรียบร้อย 

(ดังรายละเอียดใน มคอ.2)  

- จากรายละเอียด มคอ.2 หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตรฯ 

ไม่ได้ทำการกำหนดและวิเคราะหค์วาม

ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วน 

3 

2.4 The contribution made by each course in 

achieving the expected learning 

outcomes is shown to be clear. 

 - จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ู้สอนและ

ตรวจเอกสาร พบว่าผลลัพธ์การเรยีนใน 
2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

มคอ.3 เป็นการนำการกระจายความ

รับผิดชอบหลักจากรายละเอียด มคอ.2 

- การกำหนด CLOs ของรายวิชาที่เป็น

เป้าหมายจริงของแต่ละรายวิชา เพื่อให้

สอดคล้องกับ PLOs ข้อที่รายวิชานั้น

รับผิดชอบ 

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. 

- การออกแบบรายวิชา ในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีการจัดลำดบั

รายวิชาง่าย - ยากและมีรายวิชาบรูณาการ 

- พิจารณาโครงสรา้งของหลักสูตรที่มี

การจัดลำดับรายวิชาการเรียนรู้อยา่ง

เหมาะสม โดยพิจารณา Learning 

Level ตามหลักการ Learning 

Taxonomy ประกอบ 

3 

2.6 The curriculum to have option(s) for 

students to pursue major and/or minor 

specialisations. 

-การออกแบบรายวิชา ในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดโอกาสให้

นักศึกษาเลือกเรียน กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 

หน่วยกิจ จากกลุ่มวิชาปโิตรเลียม กลุ่มวิชา

วัดคุมและมาตรวิทยา กลุม่วิชาความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

และกลุม่วิชาพลังงานทดแทน (จากมคอ.2 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

- การมีทางเลือกการศึกษารองรับ

นักศึกษาท่ีมีความถนัด หรือความสนใจ

เนื้อหาและทักษะเพิ่มเติมในหลักสตูร 

รวมถึงทางเลือกสำหรับนักศึกษาทีม่ี

คุณลักษณะเฉพาะรอง และ/หรือหลัก

ของหลักสูตร 

3  

2.7 The programme to show that its 

curriculum is reviewed periodically 

following an established procedure and 

- ทางหลักสูตรฯ ไดด้ำเนินการปรบัปรุง

ตามรอบระยะ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 ซึ่งผ่านการรับทราบจาก สป.อว. 

และเปดิรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  

- การกำกับติดตาม กิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการเรยีนรู้ และวิธีการประเมินผล 

เพื่อตรวจสอบกับ CLOs และ PLOs 

ของหลักสูตรที่ถูกต้องและเหมาะสม 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

that it remains up-to-date and relevant 

to industry. 

 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

หลักสตูร ทั้งการปรับปรุงย่อยรายปี 

และการปรับปรุงใหญ่ราย 5 ป ี

- การผลักดันให้บรรลุ PLOs ของ

หลักสตูรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)                                                                                             3 

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. 

- หลักสูตรฯ ได้นำปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมาสู่การสร้าง PLOs และการ

ออกแบบรายวิชาที่มุ่งเน้นในการสร้าง

ผู้เรยีนให้เป็นบณัฑิตนักปฏิบัติ โดยการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะ

ปฏิบัติจากการลงมือทำ 

- การกำหนด Stakeholder หลักของ

หลักสตูรที่ต้องการสื่อสารปรัชญา

การศึกษา พร้อมวิธีการสื่อสารแตล่ะ

กลุ่ม Stakeholder ที่กำหนดขึ้น  

 

3  

3.2 The teaching and learning activities are 

shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 

-จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อน/

นักศึกษา/ศิษย์เก่า พบว่าผู้เรยีนมสี่วนร่วม

ในการจัดการเรียนการสอน  

- การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้พร้อมกับความรับผดิชอบตอ่

กระบวนการเรียนรู ้

3 

3.3 The teaching and learning activities are 

shown to involve active learning by the 

students. 

-จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อน/

นักศึกษา/ศิษย์เก่า พบว่าหลักสตูรมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning  

- การส่งเสรมิให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ ผ่านการสนับสนุนและ

สิ่งแวดล้อมท่ีทำให้เกดิการเรียนรู้รว่มกัน

ระหว่างผูเ้รียน  และ/หรือระหว่าง

ผู้เรยีนกับปัจจัยแวดล้อม 

3 

3.4 The teaching and learning activities are 

shown to promote learning, learning how 

 - การกำหนดทักษะหลักและสรา้ง

กิจกรรม/รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ

เรียนตลอดชีวิตของผู้เรียน ในหลกัสูตร

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

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). 

สาขาวิชาปิโตรเลียม ที่จะต้องมีเมือ่

ผู้เรยีนสำเร็จการศึกษาจากหลักสตูร  

3.5 The teaching and learning activities are 

shown to inculcate in students, new 

ideas, creative thought, innovation, and 

an entrepreneurial mindset. 

-จากการสัมภาษณ์/SAR พบว่าทาง

หลักสตูรมีการจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และสง่เสริม

การเป็นผูป้ระกอบการผ่านการแขง่ขัน 

Petroleum Pitching 

- การมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน 

เพื่อส่งเสริมด้านความคิดใหม่ๆ ความคิด

เชิงสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และ

แนวคิดผู้ประกอบการ 

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. 

 

-ทางหลักสูตร/อาจารยผ์ู้สอน มีการนำ

ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่

นักศึกษาฝึกงานสหกิจ รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะจากใช้บัณฑติและศิษย์มา

ประกอบในการพัฒนการเรียนการสอน

อย่างต่อเนื่อง  

-กระบวนการได้มาซึ่งความต้องการของ

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรม และบทบาทของ

หลักสตูรในวางแผนการจัดการเรยีนการ

สอนในแต่ละรายวิชาที่ผลักดันใหผู้้เรยีน

บรรลตุาม PLOs  

 

 

 

 

 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)                                                                                                                           2 

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. 

-หลักสูตรมีการประเมินผลผู้เรียนที่

หลากหลายวิธีการ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี

หลากหลายและสอดคล้องกับ CLOs 

(จากการตรวจสอบมคอ.3 พบว่า เป็น

การคัดลอกจาก TQF ในเล่ม มคอ.2 มา

สู่รายวิชา และไม่ได้ทำการประเมนิผลที่

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ) 

2  

4.2 The assessment and assessment-appeal 

policies are shown to be explicit, 

communicated to students, and applied 

consistently. 

-จากการสัมภาษณ์และ SAR พบว่า

อาจารยผ์ู้สอนมีการดำเนินการจดัทำ มคอ.

3 และมีการแจ้งเกณฑ์การประเมนิให้แก่

นักศึกษาทราบ และมีช่องทางการอุทธรณ์

โดยส่งคำร้องโดยการทำบันทึกผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา และลำดับความเห็นชอบ

จากหน.หลักสูตร หน.สาขา รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและคณบดี ดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูและเข้าท่ีประชุมกรรมการ

สอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากน้ี

จากเว็บไซด์ของสำนักส่งเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียน/คณะฯ แสดงข้อมลูคู่มือ

นักศึกษา ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 

- การประเมินระบบการอุทธรณ์และ

ประเมินการรบัรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์

ของนักศึกษา 

3 
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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. 

- อาจารย์ผูส้อนทำการกำหนดมาตรฐาน 

ขั้นตอนและกระบวนการประเมิน เพื่อ

วัดผลการเรียนรู้ แล้วสื่อสารใหผู้้เรียน

รับทราบล่วงหน้าก่อนการประเมิน 

- การกำหนดเกณฑ์การประเมินและ

วิธีการประเมินอย่างมีมาตรฐานและคง

เส้นคงวา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาของผู้เรยีน

เป็นหลัก และสำเร็จการศึกษาตามที่

หลักสตูรกำหนด 

3 

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. 

-จากข้อมูล SAR พบว่ามีการประเมินแบบ

อิงเกณฑ ์

- การมีความยตุิธรรม และ ความคงเส้น 

คงวา ของวิธีการประเมินผลผู้เรยีน โดย

มีการใช้ rubrics, marking scheme 

และ ระเบียบข้อบังคับเป็นหลักกำกับ 

2 

4.5 The assessment methods are shown to 

measure the achievement of the 

expected learning outcomes of the 

programme and its courses. 

-จากการสัมภาษณ์อาจารย์/นักศึกษาและ 

SAR พบว่าทางหลักสูตรมีการวดัประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนในรายวิชาและการ

ประเมินสมรรถนะผู้เรียนก่อนจบการศึกษา  

- การวัดผลประเมินผล ของแต่ละ

รายวิชาเน้นถึงการวัดผลสัมฤทธ์ิที่

กำหนดไว้ใน CLOs ของแต่ละรายวิชา 

ซึ่งเมื่อวัดผลสมัฤทธ์ิ CLOs ของทุก

รายวิชาแล้ว ต้องส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ 

PLOs ทั้งหมดของหลักสูตรด้วย 

2  

4.6 Feedback of student assessment is 

shown to be provided in a timely 

manner. 

-จากการสัมภาษณ์อาจารย์และ SAR 

พบว่ามีการดำเนินการในการแจ้งผลการ

ประเมินให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่

ปรึกษามีบทบาท ในการกำกับตดิตาม ให้

คำปรึกษานักศึกษา  

- วิธีการและช่วงเวลาที่มีการ 

Feedback ผลการประเมิน อยา่ง

เหมาะสมและทันท่วงทีต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษาต่อการบรรลุ CLOs ของ

รายวิชา  

 

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. 

-อาจารย์ผูส้อนดำเนินการจดัทำ มคอ.5 ใน

ทุกภาคการเรียน  

- การทบทวน และ การปรับปรุง เป็น

ระยะ ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมนิ ที่

สอดคล้องกับเปา้หมายของ CLOs แต่

ละรายวิชา โดยพิจารณาวิธีการและ

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน รวมถึงการ

พิจารณาว่า สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของภาคอุตสาหกรรมด้วย  

2 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)                                                                                                                  3 

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. 

- ทางหลักสูตรฯ มีการกำหนดอัตรากำลัง

ในการทดแทนอัตราที่ขาดไปยังคณะและ

มหาวิทยาลยั รวมทั้งการวางแผนในการ

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ

ในด้านการศึกษา งานวิชาการ และงาน

บริการ การส่งเสริมให้บุคลากรพฒันา

ตนเองในการศึกษาต่อหรือการกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการ 

- การวิเคราะห์อัตรากำลัง สำหรับแผน

อัตรากำลัง ระยะสั้นและระยะยาว 

เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของ

อาจารย์ในหลักสูตรที่ครอบคลุมทัง้ภาระ

การเรยีนการสอน วิจัย และบริการ

วิชาการ 

3  

5.2 The programme to show that staff 

workload is measured and monitored to 

improve the quality of education, 

research, and service. 

- ทางหลักสูตรฯ มีการกำหนดและการเก็บ

ข้อมูลภาระงานสอน เพื่อนำมาสู่การ

พัฒนาด้านการศึกษา งานวิชาการ และ

งานบริการ 

- การวัดและตดิตามปริมาณภาระงาน

ของอาจารย์ที่ครอบคลมุทั้งคุณภาพด้าน

การเรยีนการสอน ด้านวิจัย และบริการ

วิชาการ 

3 

5.3 The programme to show that the 

competences of the academic staff are 

- ทางหลักสูตรฯ มีการกำหนดการพัฒนาบุ

คลาการสายวิชาที่ส่งเสรมิความเชี่ยวชาญ

ให้แก่หลักสตูร นอกจากนี้การประเมินผล

- การนำข้อมูลผลการประเมินมา

วิเคราะห์ และสื่อสารเพื่อให้เกิดการ

พัฒนา 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

determined, evaluated, and 

communicated. 

การปฏิบัตฯิ คณะฯ มีการกำหนด

สมรรถนะของหลักและสมรรถนะรองของ

อาจารยผ์ู้สอน ท่ีครอบคลุมในด้านงาน

สอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

5.4 The programme to show that the duties 

allocated to the academic staff are 

appropriate to qualifications, experience, 

and aptitude. 

-ทางหลักสูตรฯ มีการกำหนดบทบาท

หน้าท่ีของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 

รวมทั้งการมอบหมายงานตรงตาม

ความสามารถของอาจารยผ์ู้สอน  

- การแสดงข้อมูลรายละเอยีดความ

เชี่ยวชาญและภาระงานของอาจารย์ทุก

ท่านอย่างชัดเจน 

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. 

-ทางคณะ/มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไก

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลา

การสายวิชาการครอบคลุมทั้งภาระงาน

ด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

-ระบบพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง

สำหรับบคุลากรสายวิชาการอย่าง

ยุติธรรม โดยพิจารณาจากการสอน การ

วิจัย และ การบริการวิชาการ 

3 

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. 

-ทางคณะ มีการทำข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการกับบุคลากรและมีช่องทางการ

ร้องเรียนและอุทธรณ์ร้องทุกข์ผลการ

ประเมิน โดยการประเมินมีความเที่ยง

ธรรมและตรวจสอบได ้

- การรับรู้สิทธ์ิ ผลประโยชน์ บทบาท 

ความสัมพันธ์ รวมถึงความเป็นมืออาชีพ 

ความมีอิสระทางด้านวิชาการ ท่ีถกู

นิยามและเกิดความเข้าใจ ในบุคลากร

สายวิชาการของหลักสูตร 

3 
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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. 

-ทางคณะฯ มีการส่งเสรมิให้ฝึกอบรมและ

พัฒนาทักษะใหแ้ก่บุคลากร  

- การพัฒนาท่ีตรงกับความต้องการของ

อาจารย์ในการพัฒนาตนเองรวมถงึการ

อบรมต่าง ๆ  

- ระบบการจดัสรรและดำเนินการเพื่อ

ตอบสนองการอบรมและการพัฒนาของ

อาจารย์อย่างเหมาะสม 

2 

5.8 The programme to show that 

performance management including 

reward and recognition is implemented 

to assess academic staff teaching and 

research quality. 

- ทางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการมอบรางวัล

เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่

บุคลากร 

- ระบบการสนับสนุน และระบบตดิตาม

ดูแลเรื่องสมรรถนะของอาจารย์ ดา้น

การสอนและการดำเนินการวิจัยอย่างมี

คุณภาพยิ่งข้ึน 

3 

6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services)                                                                                                                         3 

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. 

-ทางหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย มี

เว็บไซตส์ำหรับกระบวนการรบัเขา้ 

ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 

ขั้นตอนกระบวนการรับสมัคร สื่อสารไปยัง

ผู้สนใจ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

- การแสดงข้อมูลรายละเอยีดให้

ครบถ้วน ชัดเจนและปรับใหเ้ป็นปจัจุบัน

ทุกช่องทางของสื่อ 

3  

6.2 Both short-term and long-term planning 

of academic and non-academic support 

services are shown to be carried out to 

-ทางหลักสูตรมีการวางแผนการพฒันาการ

ให้บริการนักศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวร่วมกับคณะฯ ทั้งแง่วิชาการและการ

ใช้ชีวิตของนักศึกษา 

- แผนระยะสั้น ระยะยาว ต่อการ

จัดบริการสภาพแวดล้อม และสวสัดิการ

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

ensure sufficiency and quality of support 

services for teaching, research, and 

community service. 

เรียนรู้ และการวิจัยของนักศึกษา งาน

บริการนักศึกษา 

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. 

-สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์และ

นักศึกษาท่ีสามารถดูแลติดตามผลการ

เรียน อำนวยความสะดวกในการยืน่คำร้อง

ผ่านระบบออนไลน์ การเก็บข้อมลูการ

ระบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนบัสนุน

การเรยีนรู้ และการให้บริการด้าน  ต่าง ๆ 

- พิจารณาระบบตดิตามความก้าวหน้า

การเรยีน สมรรถนะทางวิชาการ และ

ภาระการเรียนของนักศึกษา เพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนานักศึกษา 

3 

6.4 Co-curricular activities, student 

competition, and other student support 

services are shown to be available to 

improve learning experience and 

employability. 

-หลักสูตรฯ มีกจิกรรมเสริมหลักสตูร เพื่อ

เสรมิทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงาน

ได้ มีการอบรมโดยเชิญวิทยากรผูม้ี

ประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ การส่งเสริม

การเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ  

- การประเมินประสิทธิภาพการเรยีนรู้

ของนักศึกษา ต่อการพัฒนาทักษะผ่าน

กิจกรรมและประสบการณ์ และการ

ส่งผลต่อการได้งานทำในอนาคต 

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 

- กระบวนการรับเข้าของบุคลากรสาย

สนับสนุนมีการกำหนดเกณฑ์และ

คุณสมบัติ โดยมีกระบวนการภายใต้การ

ดูแลของกองบริหารงานบุคล มหาวิทยาลัย

ฯ 

-จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรหลาย

ท่านไม่สามารถระบุการกำหนด

สมรรถนะเฉพาะของการทำงานใน

หน้าท่ีที่ตนเองรับผดิชอบได ้

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

continued relevance to stakeholders 

needs. Roles and relationships are shown 

to be well-defined to ensure smooth 

delivery of the services. 

 

- ทางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการกำหนด

สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

รวมทั้งการนำผลการประเมินความพึง

พอใจของการให้บริการมาประกอบการ

พิจารณา เพื่อเป็นการพัฒนาในใหบ้ริการ

ต่อไป 

6.6 Student support services are shown to be 

subjected to evaluation, benchmarking, 

and enhancement. 

-มีการเก็บข้อมลูผลการประเมินความพึง

พอใจของการให้บริการ และสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู้ นำผลการประเมินดังกล่าวมา

วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการในการ

ให้บริการนักศึกษา 

- การประเมิน การบริการที่เป็นสิ่ง

สนับสนุนนักศึกษา การเทียบเคยีงกับคู่

เทียบ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพทีด่ี

ยิ่งข้ึน 

2  

7. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure)                                                                                 3 

7.1 The physical resources to deliver the 

curriculum, including equipment, 

material, and information technology, are 

shown to be sufficient. 

- มีห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบตักิาร 

ห้องกิจกรรม ห้องโครงงาน อุปกรณ์และสิ่ง

อำนวยความสะดวก และระบบสารสนเทศ 

มาจาก 3 แหล่งคือ มหาวิทยาลัย คณะฯ 

และสาขาวิชาฯ  

-จากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศษิย์

เก่าพบว่าพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ 
3  

7.2 The laboratories and equipment are 

shown to be up-to-date, readily 

available, and effectively deployed. 

-จากรายงาน Sar พบว่าห้องปฏิบัติการ

พร้อมใช้งาน 

- แนวทางการจัดห้องปฏิบัติการและ

เครื่องมือพ้ืนฐานที่จำเป็นให้เพียงพอ 

พร้อมใช้ และเหมาะสมกับการใช้งาน 

3 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in 

keeping with progress in information and 

communication technology. 

-มหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน

ทรัพยากรห้องสมดุ 

- พิจารณาการจัดการช่องทางทรัพยากร

การ วิธีการ และการเข้าถึง ของการ

เรียนรู้ทางออนไลน์ท่ีช่วยให้นักศึกษา

3 



19 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

สามารถค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน

ได้สะดวกข้ึนและเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

7.4 The information technology systems are 

shown to be set up to meet the needs of 

staff and students. 

-คณะ/มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลยั โดยการนำข้อเสนอแนะจาก

ความต้องการของนักศึกษาและบคุลากร 

- การประเมินระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนทรัพยากรการ

เรียนรู้ การวิจัย และการบริการวชิาการ 

ให้กับบุคลากรและผู้เรยีน 

-ระบบสารสนเทศมีปัญหาการใช้งาน

เช่น ระบบ LMS 

3 

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. 

-มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ

เครือข่ายสัญญาณ Wifi เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการ

ให้บริการ  

- พิจารณาการใหบ้ริการอุปกรณ์

โครงสร้างระบบเครือข่ายทีม่ี

ประสิทธิภาพ ท่ีเหมาะสมและ

ครอบคลมุพื้นท่ี รวมถึงการมี WIFI 

hotspots ที่ครอบคลมุพื้นท่ี ที่นักศึกษา

และบุคลากรปฏิบัติงาน 

3  

7.6 The environmental, health, and safety 

standards and access for people with 

special needs are shown to be defined 

and implemented. 

-หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลยั มีมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ

ปลอดภัย รวมทั้งการบริการผู้ที่มคีวาม

ต้องการพิเศษ 

- การแสดงข้อมูลรายละเอยีดให้ครบทุก

ด้าน 
3 

7.7 The university is shown to provide a 

physical, social, and psychological 

environment that is conductive for 

-หลักสูตรมีการจัด พื้นที่ทำงานร่วมกัน มี

การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้อง

นักศึกษา และคณะก็มีการจัด

- ข้อมูลรายละเอียดและการประเมิน

การจัดสรรพื้นที่ สภาพแวดล้อมทาง

สังคมและสภาพแวดล้อมทางจิตวทิยา 

สำหรับนักศึกษา เพื่อการส่งเสรมิการ

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

education, research, and personal 

wellbeing. 

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนการสอน

และการทำกจิกรรม 

เรียนการสอน การทำวิจยั และคณุภาพ

ชีวิต 

 

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. 

-ทางคณะ/มหาวิทยาลยัมีการกำหนด

สมรรถนะในการรับเข้า ภาระงาน บทบาท

หน้าท่ี การประเมินผลการทำงาน ของ

บุคลากรสายสนับสนุนทีเ่กี่ยวกับสิง่อำนวย

ความสะดวกและการให้บริการผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี   

-จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรขาด

ความเข้าใจเนื่องบทบาทหน้าท่ี และ

สมรรถนะของผู้ปฏบิัติงาน รวมทั้งการ

ปรับปรุงการให้บริการที่ตรงตามความ

ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

3 

7.9 The quality of the facilities (library, 

laboratory, IT, and student services) are 

shown to be subjected to evaluation and 

enhancement. 

-ทางคณะ/มหาวิทยาลยั มีการเกบ็ข้อมูล

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ

ห้องปฏิบัติการ ไอที การให้บริการ

นักศึกษา และทำการวเิคราะห์เพือ่นำมา

พัฒนาการให้บริการ 

 

- การประเมิน เกี่ยวกับห้องเรยีน 

อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 

เทคโนโลยีการสอน หอสมดุ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการบริการนักศึกษา 

เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริการให้ดยีิ่งข้ึน 

2 

8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)                                                                                                                    2 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average 

time to graduate are shown to be 

established, monitored, and 

benchmarked for improvement. 

-มีระบบ กลไก ในการเก็บข้อมลูอตัราการ

รับเข้า อัตราการสำเรจ็การศึกษา อัตรา

การตกออก 

-การวิเคราะห์ และการนำผลวิเคราะห์

อัตราการคงอยู่ อัตราการตกออก และ

อัตราการสำเร็จการศึกษา มาทำให้เกิด

กลไก ในการพัฒนาหลักสตูรให้ดยีิง่ขึ้น 

- การกำหนดคู่เทียบในหลักสตูรอืน่ท่ี

เป็นสาขาใกลเ้คียงกัน ที่มีผลของอัตรา

การคงอยู่อัตราการตกออก และอตัรา

การสำเร็จการศึกษา ท่ีดีกว่า แล้วนำผล

2  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

การเทียบเคยีงมาดำเนินการให้เกดิการ

พัฒนา 

8.2 Employability as well as self-

employment, entrepreneurship, and 

advancement to further studies, are 

shown to be established, monitored, and 

benchmarked for improvement. 

-มีระบบ กลไก ในการเก็บข้อมลูภาวะการ

มีงานทำ รายได้ แบบประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 

- วิเคราะห์ข้อมลูการได้งานทำของ

บัณฑิต ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี

การศึกษา พร้อมเทียบเคียงผลการ

วิเคราะห์กับคู่เทียบ โดยการเลือกคู่

เทียบที่มีผลการดำเนินงานท่ีดีกว่า เพื่อ

การพัฒนา 

2  

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. 

-หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิให้

อาจารย์และผูเ้รียนมีการพัฒนาผลงานวิจัย  

- การติดตามและรวบรวมผลงานวจิัย 

ผลงานเชิงสร้างสรรค์ และ ผลงาน

กิจกรรมทางวิชาการวิชาการ ของ

นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร มา

วิเคราะหผ์ล นำเสนอผลย้อนหลังอย่างนี้ 

5 ปีการศึกษา  พร้อมเทียบเคยีงกับคู่

เทียบ เพื่อการพัฒนา 

2 

8.4 Data are provided to show directly the 

achievement of the programme 

outcomes, which are established and 

monitored. 

- หลักสูตรมีการจัดสอบสมรรถนะผู้เรยีน

ก่อนจบการศึกษา ประกอบด้วย 

สมรรถนะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ ICT3 

และสมรรถนะเฉพาะ 

- การแสดงข้อมูลที่บ่งบอกถึงการ

บรรลผุลที่คาดหวังของหลักสูตร โดย

การวิเคราะห์ข้อมลู การบรรลผุลของ 

PLOs แต่ละข้อ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่

ผู้เรยีนผ่านการวัดการประเมินผลใน

รายวิชาและกจิกรรมการเรียนรู้ภายใน

หลักสตูร พร้อมแสดงข้อมลูข้างตน้

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 

(1 – 7) 
Overall Score 

8.5 Satisfaction level of the various 

stakeholders are shown to be 

established, monitored, and 

benchmarked for improvement. 

- คณะฯ มีการเก็บข้อมลู จากแบบ

ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี จากกลุ่ม นักศึกษากลุ่มอาจารย์ 

กลุ่มผู้ใช้บณัฑิต กลุม่สถานประกอบการ 

และบณัฑิต 

- การมีระบบกลไก และตัวบ่งช้ี ท่ีใช้ใน

การวัดระดับความพึงพอใจของ 

Stakeholder ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาวิเคราะห์ กำกบั

ติดตามข้อมูล ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี

การศึกษา และเทียบกับคู่เทียบ เพื่อให้

เกิดการพัฒนาและนำไปสู่การมรีะดับ

ความพึงพอใจท่ีสูงขึ้น ของ 

Stakeholder ต่อไป 

2 
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สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 

 

1. สะท้อนการสัมภาษณ์นักศึกษา 

 1. พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ห้องคอมพิวเตอร์บริการนักศึกษา 

 2. เพิ่มการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกน้ำฝึกไฟ ก่อนจบการศึกษา 

 3. พื้นที่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์/เครื่องมืออุปกรณ์ใม่เพียงพอ  

 4. เชิญอาจารย์พิเศษที่ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง 

2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

 1. ความรู้ที่ได้รับจากทางหลักสูตรฯ เพียงพอต่อการทำงาน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ 

 2. ส่งเสริมทักษะด้านการจัดทำรายงาน การนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Excel, Power point  

 3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบ PLC และการวางแผนการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม 

การคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 5. เชิญอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ 

 6. พื้นที่ใช้งานสำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์/เครื่องมืออุปกรณ์ใม่เพียงพอ 

3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  

 1. บัณฑิตของทางหลักสูตรฯ มีความรู้เพียงพอ และมีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถทำงานในสถาน

ประกอบการได้  

 2. บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำเสนองานได้ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่  

 3. ส่งเสริมความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรม และการวางแผนงาน  

4. สะท้อน จากบุคลากรสายสนับสนุน 

 1. สนับสนุนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เคลื่อนที่/โน๊ตบุ๊คที่ได้สำหรับสายสนับสนุน 

 2. สนับสนุนอินเตอร์เนตให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน  
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดำเนินงานของ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถูกต้อง เป็นความ

จริงทุกประการ 

 

 

…………………………………………………………… 

(รองศาสตรจารย์ ดร.ชญานุช แสงวิเชียร) 

              ประธานกรรมการ 

 

     ……………………………………………………………         

      (รองศาสตรจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล) 

      กรรมการ 

 

     ……………………………………………………………         

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์) 

       กรรมการและเลขานุการ 

 

     ……………………………………………………………         

                (อาจารย์ณัฐพล หนูฤทธิ์)         

                ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 

 

     ……………………………………………………………         

            (อาจารย์ศยมน พุทธมงคล)         

              ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 

 

            

     

 

 

 

 

 

 

 

Mobile User

Mobile User

Mobile User

Mobile User

Mobile User

Mobile User



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

ก ำหนดกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 กรกฎำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2564) 
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคมคม 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลำ กิจกรรม / กำรด ำเนินกำร 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมหำรือแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ 

Zoom Cloud Meetings : Breakout Room 1 
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 : Main 

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. – 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 : Main 

** 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) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
รับการประเมิน : 24 สิงหาคม 2564 

ประธานกรรมการ : รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

กรรมการ : รศ.ดร.ทวีศักดิ ์ เรืองพีระกุล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

กรรมการและเลขานุการ : ผศ.ดร.วรรธนะพร ชีววุฒิพงศ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยเลขานุการ : นางรุ่งนภา แก้วนวล 
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.) 
ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ ์ หัวหน้าหลักสูตร 

(4) 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 

กลุ่มท่ี 3 ผู้แทนผู้เรียน กลุ่มท่ี 4 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(5) 
นายณัฐวงศ ์ แก้วกลาง  
นายกิตติวินท์ หมัดสี 
นายทินกร เพิ่มพูน 
นางสาวพิมพ์กาญจน์ ชุมศรี 
นางสาววรรณพร ประสิทธิมงคล 

(5) 
นายเกียรติศักดิ์ แจ้งกระจ่าง 
นางสาวอิสรีย์ภรณ์ แดงอร่าม 
นายมนัส หนูแป้น 
นายธัญพัฒน์ เกสรินทร์ 
นางสาวดาน่า สันสาคร 

กลุ่มท่ี 5 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มท่ี 6 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
(2) 
นายกิตติ หมุนเกตุ 
นายปัญญาวุธ  ศรีขาว 
นายวินัยศักดิ์ แพรสายทอง 
นางจินตนา พาละ 
นางสาวจุตาพร ตามี 

(5) 
นายอนุกูล นันทพุธ 
นางรุ่งนภา แก้วนวล 
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
นายเอกศักดิ์ สงสังข ์
นายชนาธิป ลีนิน 



 
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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