
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN – QA 

(ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

ส าหรับผู้ประเมินระดับหลักสูตร แบบท่ี 2 



2 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ .2559 มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF และมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปี
การศึกษาก่อนหน้า มาปรับปรุงในปีการศกึษานี้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มุง่พัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
คุณภาพนักศึกษา และคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในส่วนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการสนับสนุน และส่งเสริมงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ก่อตั้งขึ้น และมีการเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 และใน 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยได้รับความเห็นชอบ โดยหลักสูตรผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2559 และผ่านการอนุมัติจากส านักงานอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2559 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

 
องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558  
 

องค์ประกอบที่ 2  : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

Criterion Score 
1. Expected Learning Outcomes 2 
2. Programme Structure and Content 2 
3. Teaching and Learning Approach 2 
4. Student Assessment 2 
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Criterion Score 
5. Academic Staff  3 
6. Student Support Services 3 
7. Facilities and Infrastructure 3 
8. Output and Outcomes 2 
Overall 2.38 
  หมายเหตุ Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.1 จุดแข็ง 
 

1.1.1 หลักสูตรเป็นที่ต้องการและได้รับความสนใจจากผู้เรียน 
1.1.2 ELOs หลักสูตรตอบสนองกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
1.1.3 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
1.1.4 การชี้แจงรายละเอียดรายวิชาและเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจน ในแต่ละรายวิชา 
1.1.5 ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร (บุคลากรสายวิชาการ / 

 สายสนับสนุน เครื่องมือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
1.1.6 มีกระบวนการและเกณฑ์การรับอาจารย์ผู้สอน ที่มีสอดคล้องกับสมรรถนะของหลักสูตร และปรัชญา

 การศึกษาของมหาวิทยาลัย (เชี่ยวชาญการปฏิบัติ) 
1.1.7 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารเข้าขอค าปรึกษาได้ง่าย 

 

1.2 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1.2.1 เสริมกระบวนการทวนสอบการรับรู้ปรัชญาการศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างตรงกัน 
1.2.2 เสริมกระบวนการเพ่ือใหผู้ เรียนสามารถเลือกรายวิชาตามความสนใจ ในแต่ละกลุ่มวิชา 

 (major/minor) เพ่ือก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
1.2.3 หลักสูตรควรวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง / สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย ระดับหลักสูตร 

 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
1.2.4 ควรก าหนดแนวทางการประเมิน และวิเคราะห์การให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน / และ

 ด าเนินการเทียบเคียงกับคู่เทียบ (benchmarking) เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 
 

ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน : ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 
 จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง : มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึง
 จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 
ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ : ได้มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการ
 ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 
ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดข้ึนตามที่คาดหวัง 
ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการ
 พัฒนาระบบ 
ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี : มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 
ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้
 เป็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
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2. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

2.1 การสื่อสาร ELOs /PLOs ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพ่ือให้เข้าใจในศาสตร์ที่จัดการเรียนการ
 สอนของหลักสูตอย่างชัดเจน และมีการทวนสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ ELOs/PLOs ของ
 หลักสูตรอย่างตรงกัน 

2.2 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ตอบสนองความต้องการ/การก าหนดกลุ่มผู้มี
 ส่วนได้ส่วนเสียและจัดล าดับความส าคัญ ควรมีความชัดเจนและคลอบคลุม (** SAR หนา้ 24) 

2.3 การกระจาย ELOs ของหลักสูตร เพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังระดับชั้นปี (YLOs) รวมทั้งสื่อสาร
 ให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจ ตลอดจนการประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนประเมินตนเองได้ว่าบรรลุถึงระดับใดของ 
 YLOs 

2.4 การกระจาย ELOs ของหลักสูตร ไปยัง CLOs ในรายวิชา ตามแนวทางระดับขั้นการเรียนรู้ (Bloom’s 
 Taxonomy) เพ่ือให้ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลที่สะท้อนไปยัง ELOs 

2.5 หลักสูตรควรก าหนดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) และ soft skills เฉพาะของ
 หลักสูตร ที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การเสริมให้กับนักศึกษา 

2.6 หลักสูตรควรมีรูปแบบการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสะท้อนไปยัง ELOs 
2.7 การก าหนดกลไก กระบวนการ การทวนสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของการวัดผลการเรียนรู้

 ผู้เรียน และต้องสื่อสารไปยังผู้เรียน 
2.8 การก าหนดกลไกและกระบวนการทวนสอบ ELOs ของหลักสูตร 
2.9 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ที่สะท้อนทักษะที่เป็นที่ต้องการของกลุ่ม

 ผู้เรียน กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตอย่างสม่ าเสมอ 
2.10 หลักสูตรควรพัฒนาแนวคิด และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ให้แก่ผู้เรียน 
2.11 ควรวางระบบ กระบวนการ กรอบระยะเวลาในการอุทธรณ์ผลการเรียนและสื่อสารให้นักศึกษาทราบ 
2.12 แผนการพัฒนาบุคลรการที่ตอบสนองตาม ELOs ของหลักสูตร 
2.13 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2.14 การจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร (ที่ดูแล) เพ่ือเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรได้

 ทั่วถึง 
2.15 การจัดการสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน ควรด าเนินการให้สอดคล้องตาม YLOs / ELOs ของหลักสูตร 

 และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การบรรลุ ELOs ของหลักสูตร โดยนักศึกษาและบัณฑิต
 ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2.16 ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์และความพึงพอใจของผู้
 มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับประเด็นความต้องการโดยแท้จริงย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาเพ่ือก าหนด
 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น และเทียบเคียงกับคู่เทียบ  (benchmarking) 
 ที่เหมาะสม 
 

3. แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 

3.1 แนวทางและกระบวนการปรับปรุงหลักสูตแบบ OBE ที่ชัดเจน 
3.2 การทบทวนและพัฒนา ELOs ของหลักสูตรที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิต (graduate attributes) 

 และกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
3.3 การสื่อสาร ELOs ของหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและมีการทวนสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้มี
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 ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับรู้รับทราบตรงกัน 
3.4 การระบุ constructive alignment ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผลไปยัง 

 ELOs ของหลักสูตร 
3.5 การทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท าการหาความต้องการ (needs) 

 ให้ครอบคลุม 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์การให้คะแนน ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ () / 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ () 

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

ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 
  

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

บัณฑิตศึกษา 
  

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

Overall Score 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (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. 

กระบวนการได้มาซึง่ ELOs ที่
สอดคล้องกบัปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

- แนวทางและกระบวนการ
ปรับปรงุหลักสูตรแบบ OBE 
ที่ชัดเจน 

- การสือ่สาร ELOs ของ
หลักสูตรไปยังผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพือ่ให้
เข้าใจในศาสตรท์ี่จัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
อย่างชัดเจนและมีการทวน
สอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทกุกลุ่มรบัรู้
รับทราบตรงกัน 

3 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. 

มีการกระจาย ELOs ตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษาไปยงัทุกรายวิชา
ในหลักสูตรปัจจุบันที่เข้ารบัการ
ประเมิน 

- แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตร
สู่รายวิชา (curriculum 
mapping) 

- การกระจาย ELOs 
หลักสูตร ไปยงัในแต่ละ
ระดับช้ันปี (YLOs) และ

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

Overall Score 

การสือ่สารให้นักศึกษาได้
ทราบและเข้าใจเพื่อ
สามารถประเมินตนเองได้
ว่า เมื่อจบการศึกษาในแต่
ละช้ันปี ตนเองสามารถ
บรรลผุลการเรียนรู้ระดบัใด 

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) 

หลักสูตรมีการกำหนด specific และ 
generic outcomes ใน ELOs ของ
หลักสูตร 

- กระบวนการตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการ
กำหนดความเป็น generic 
และ specific ของ ELOs 
แต่ละข้อ 

2 

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. 

มีการสำรวจความคิดเห็นจากผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อมลูมาปรบัปรุง
หลักสูตร 

- การแสดงและวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงความ
ต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับ 
ELOs ของหลักสูตร เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการ
อย่างแท้จริง 

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

Overall Score 

- การทบทวนและจัดลำดับ
ความสำคัญของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและทำการ
หาความต้องการ (needs) 
ให้ครอบคลุม 

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

มีการตรวจสอบการบรรลุ ELOs 
ของหลักสูตรโดยผู้เรียนก่อนสำเร็จ
การศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
คณะ การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
ทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- ยังไม่พบการวัด ตาม ELOs 
และควรวัดในภาคตัดขวาง
ระดับช้ันปี ตามผลสัมฤทธ์ิ
แต่ละช้ันป ี

- ระบบและกลไกการ
วิเคราะห์การบรรล ุELOs 
จากบัณฑิตที่เพิง่จบหรือ
ภาวะการมีงานทำ 

2  

2. โครงสรา้งโปรแกรมและเนื้อหา (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. 

- การปรับปรงุหลักสูตรให้
สอดคล้องกบัความทันสมัยและ
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลย ี

 

- ความชัดเจนของ
กระบวนการปรับปรงุ
หลักสูตร 

- ทบทวนการเขียนแผนการ
สอนใน มคอ.3  โดยระบุ 
ELOs ให้ชัดเจน  

- ระบบและกลไกการสื่อสาร

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

Overall Score 

ข้อมูลและการประเมินการ
รับรู้รายละเอียดในหลกัสูตร
ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

- ระบบและกลไกการประเมิน
การรบัรู้ข้อมูลที่ตรงกันจาก
กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

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

มีการระบุ constructive 
alignment ที่เช่ือมโยงกลยุทธ์การ
เรียนการสอนและการประเมินผลไป
ยัง ELOs ตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา 

- การระบุ constructive 
alignment ที่เช่ือมโยงกล
ยุทธ์การเรียนการสอนและ
การประเมินผลไปยงั ELOs 
ของหลักสูตร 

- การกระจายโครงสร้างและ
แผนการเรียนที่สอดคล้อง
กับ Bloom’s Taxonomy  

2 

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

มีการรับฟงัความคิดเห็นจากผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรงุ ELOs 

การแสดงให้เห็นภาพว่าการเพิ่ม
ทักษะต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับ ELOs ไหน 
 
 

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

Overall Score 

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

การกระจาย ELOs ของหลักสูตรไป
ยังทุกรายวิชา 

การกำหนด CLOs รวมถงึการ
กระจาย ELOs ของหลักสูตรไป
ยัง CLOs ของรายวิชาตาม
แนวทางระดับข้ันการเรียนรู้ 
(Bloom’s Taxonomy) เพื่อให้
ผู้สอนไดจ้ัดการเรียนการสอน
และวัดประเมินผลที่สะท้อนไป
ยัง ELOs 

2 

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. 

- โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรมี
การจัดตามระดบัการเรียนรู้ที่
กระจายไปยังแต่ละช้ันป ี

 

- การวัดผลสมัฤทธ์ิของการ
เรียนการสอนในแต่ละช้ันป ี

- กระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของโครงสร้างและ
ลำดับการเรียนจากผู้ทีม่ี
ส่วนได้ส่วนเสียและนำมา
วิเคราะหส์ำหรับการ
ปรับปรงุหลักสูตร 

3 

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

ความเป็นอสิระในการเลือกเรียน
ของผู้เรียนตามความสนใจผ่านราย
วิชาชีพเลือก  

 

- ความเหมาะสมในการ
กำหนดและแบ่งกลุ่มวิชาชีพ
เลือกที่สอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 

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

Overall Score 

เช่น กลุ่มวิชาเลอืกทำไมอยู่ 
3-4 สอดคล้องภาคตัดขวาง
หรือไม ่

- การกำหนดกลไกการสื่อสาร
กลุ่มวิชาชีพเลอืกกบักลุ่ม
ผู้เรียนที่ชัดเจนและ
กระบวนการทวนสอบว่า
รับรู้รบัทราบที่ตรงกัน 

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. 

มีกระบวนการปรบัปรุงหลกัสูตรและ
รายวิชาสำหรบัหลักสูตรใหม่ 2564 
 

- การเน้นให้อาจารย์พฒันา
ตามเทรนด์ แต่ไม่มีการปรบั 
ELOs เดิมยงัอยู่จะ
สอดคล้องกันอย่างไร ซึ่ง
อาจจะตอ้งเพิ่มผลการ
เรียนรู้ย่อย (Sub-ELOs) 

- การกำหนดกลไกและ
กระบวนการทวนสอบความ
ทันสมัยของ ELOs กบักลุม่
อุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 

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

Overall Score 

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. 

มีปรัชญาการศึกษาและสื่อสารผ่าน
หน้าเว็บไซตม์หาวิทยาลัย 

ระบบและกลไกการประเมินและ
การวิเคราะหผ์ลการประเมิน
เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียทกุกลุ่มรบัรูป้รัชญา
การศึกษาที่ตรงกัน 

3 2 

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

การจัดการเรียนการสอนที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบให้
ผู้เรียนมสี่วนร่วมเพือ่สง่เสรมิและ
กำหนดเสนอเกณฑ์ร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน 

- การอุทรณ์ร้องทุกข์ที่เป็น
ระบบ 

- กลไกการประเมินการมีส่วน
ร่วมด้วยความรับผิดชอบใน
กิจกรรมการเรียนรู ้

3 

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

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ที่เน้นการจัดกจิกรรม active 
learning ได้แก่  gamification การ
ทำ WIL ร่วมกับสถานประกอบการ 
การใช้เครื่องมือในการสอน เช่น 
Kahoot ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้น
การสร้างการเรียนรู้ให้กบันักศึกษา 
 
 
 

กลไกการตรวจสอบและทวน
สอบการบรรลุ ELOs เมื่อมีการ
เปลี่ยนกระบวนการสอน   

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

Overall Score 

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). 

มีการจัดโครงการกิจกรรมที่
สนับสนุนใหเ้กิดการสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เช่น โครงการ X 
Campus Digital Technology 
Demand Generation โครงการ
ภาพยนตร์สั้น 

การกำหนดทักษาะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและ soft skills 
เฉพาะของหลกัสูตรที่ชัดเจน 
เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้กับ
นักศึกษา 
 

2 

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

หลักสูตรเน้นการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนที่มุ่นเน้นใหผู้้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และคิดค้น
นวัตกรรมการสื่อสาร 

- การกระจายการสอดแทรก
แนวคิดใหม่และการสร้าง
เชิงนวัตกรรม และแนวคิด
ด้านการเป็นผูป้ระกอบการ
ให้ครอบคลุมรายวิชาในทุก
ช้ันปีเพื่อให้นกัศึกษาได้ฝึก
พัฒนาแนวคิดดังกล่าวได้
อย่างต่อเนื่อง 

- ระบบการช้ีวัดเครื่องการ
สร้างสรรค์ การสร้าง
นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ  
 

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

Overall Score 

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. 
 
 
 

การนำข้อมลูการสัมภาษณ์จากการ
นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกจิศึกษามาพัฒนาและ
ปรับปรงุ 
 
 

- การเช่ือมโยงกันระหว่าง 
CLOs, YLOs และ PLOs 
และนำไปใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สะท้อนต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้
อย่างแท้จริง 

- การกำหนดกลไกและ
กระบวนการทวนสอบความ
ทันสมัยของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนกบั
กลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง
สม่ำเสมอ 

- กรณีที่ทบทวนแล้วพบว่า 
ELOs เดิมยงัไม่ครอบคลุม 
อาจจะตอ้งสร้างผลการ
เรียนรู้ย่อย (Sub-ELOs) 

 
 
  
 

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

Overall Score 

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

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

- มีการกำหนดการประเมินผูเ้รียน
ตั้งแต่รับเข้า ระหว่างเรียน และ
ก่อนสำเรจ็การศึกษา 

- การกำหนดเกณฑก์ารจบ
การศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

- การประเมินตาม ELOs 
ตั้งแต่แรกเข้า 

- รูปแบบการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย
เพื่อใหส้ะทอ้นการบรรลุ 
CLOs และ ELOs ได้อย่าง
แท้จรงิ 

- การแสดงความสอดคลอ้ง
ของวิธีประเมินผลการ ให้
สอดคล้องกบั CLOs ของ
รายวิชาที่ชัดเจนเพือ่ให้เกิด
การบรรลุ ELOs อย่าง
แท้จรงิ (เพือ่แสดงให้เห็นถึง
ความมั่นใจว่า ผู้เรียนได้
บรรลผุลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง) 

2 2 

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

การกําหนดรายละเอียดการประเมิน 
เช่น สัดส่วนคะแนน เกณฑ์และวิธี
ประเมินทีม่ีการสื่อสารให้นักศึกษา
ทราบในคาบแรกของการเปิดภาค

- ระบบกลไกและกรอบ
ระยะเวลาในการอุธรณ์ผลการ
เรียนและระดบัข้ันและการ
สื่อสารให้นกัศึกษาทราบ 

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

Overall Score 

เรียน - กระบวนการวิเคราะหผ์ล
สะท้อนกลบัของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
นำมาปรบัปรุงกระบวนการ 

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

- มีกระบวนการมาตรฐานการวัด
และประเมินผลระบุไว้ใน มคอ.2 

- หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์การ
ให้ระดบัคะแนนที่เป็นมาตรฐาน 

- การแสดงหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง
กับกระบวนการมาตรฐานการ
วัดและประเมินผล 

- การแสดงความสอดคลอ้งของ
การวัดและประเมินผลที่
สะท้อนไปยัง ELOs และ
สมรรถนะระดับช้ัน  

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. 
 
 

- มีกระบวนการประเมินข้อสอบ 
- มีกระบวนการประเมินและรบัรอง

เกรด 
- มีกระบวนการประเมินวิธีการวัด

และประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมโดยเฉพาะรายวิชา
เดียวกันแต่สอนมากกว่า 1 ห้อง 

วิธีการประเมินผลผู้เรียน ที่มี
ความยุติธรรม และ ความคงเส้น
คงวา เช่น การใช้ rubrics แจก
แจงเกณฑ์คะแนนในรายวิชา
การสอนร่วมกัน และสื่อสารให้
นักศึกษาทราบในทุกรายวิชา  

2 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 

มีการกำหนดวิธีการวัดผลในรายวิชา
ในหลักสูตร เช่น การสอบกลางภาค
และปลายภาค หรือการทำโครงงาน

- มีการกำหนดวิธีการวัดผลใน
รายวิชาในหลักสูตรที่
สอดคล้องกบั PLOs ของ

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

Overall Score 

programme and its courses. รายวิชาที่สอดคล้องกบั CLOs ของ
รายวิชา  

หลักสูตร 
- การวิเคราะห์และบันทกึวิธี

วัดผลว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
อย่างไรเพือ่ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรบัปรุง
กระบวนการวัดผลให้ดีย่ิงข้ึน 

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

- การกำหนดให้ผูส้อนแจ้งคะแนน
สอบกลางภาคพร้อมเฉลย
ข้อสอบฃการติดตามสง่ผล
สะท้อนกลบัของผู้เรียนใน
รายวิชาที่มอบหมายช้ินงานเป็น
โปรเจ็คเพื่อให้ใช้ในการปรบัแก้
ก่อนดำเนินการแล้วเสรจ็ 

- การกำหนดกระบวนการและ
กลไกสำหรับการประกาศผล
สะท้อนในทุกรายวิชาให้
ผู้เรียนทราบเพื่อใช้ในการ
วางแผนการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

- การประเมิน บันทึก
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ว่า มีผลช่วยให้
การวางแผนการเรียนของ
ผู้เรียนดีข้ึนหรอืไม่และช่วย
ปรับปรงุให้ดีข้ึนอย่างไร 

2 

4.7 The student assessment and its processes 
are shown to be continuously reviewed 
and improved to ensure their relevance to 

มีการรับฟงัข้อความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในทักษะทีจ่ำเป็นจาก
สถานประกอบการผ่านการนิเทศ

การกำหนดกลไกและ
กระบวนการทวนสอบ
กระบวนการวัดและประเมินผล

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

Overall Score 

the needs of industry and alignment to 
the expected learning outcomes. 

นักศึกษา ที่สะทอ้นใหบ้รรลทุักษะทีเ่ป็นที่
ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
อย่างสม่ำเสมอ 

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. 

- มีกระบวนการและเกณฑ์การรับ
อาจารยผ์ู้สอนทีส่อดคล้องกับ
สมรรถนะของหลักสูตรและ
ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการพจิารณาอัตรากำลงัของ
อาจารยป์ระจำหลักสูตร 

- การวิเคราะห์/เสนอแผน
อัตรากำลงัระดับหลักสูตร
ระยะยาว 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
กำลังคนในหลักสูตร 

- การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการที่สอดคล้องกบั 
ELOs และความต้องการ
ของหลักสูตร 

2 3 

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

มีการวิเคราะห์ภาระงานการสอน
ของอาจารย ์

การพิจารณาและวิเคราะห์
อัตราส่วนของจำนวนนักศึกษา
ต่ออาจารยท์ี่สะท้อนการติดตาม
และกำกบัดูแลในเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
และแนวทางการปรับปรงุหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดี

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

Overall Score 

ยิ่งขึ้น 
5.3 The programme to show that the 

competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

มหาวิทยาลัยและคณะได้มีการ
กำหนดการประเมินการปฏิบัติราชา
กรของบุคลากรสายวิชาการ 

- แผนการพฒันาบุคลากร
และกลไกการส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการที่สอดคล้องกบั
ELOs และความต้องการ
ของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน 

- การกำหนดกลไกและ
กระบวนการติดตาม
ความก้าวหน้าของบุคลากร
สายวิชาการ  

- การนำผลการติดตามและ
การประเมินมาพฒันาและ
ปรับปรงุอย่างเป็นระบบ 

2 

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

ภาระงานในการสอนรายวิชาใน
หลักสูตรได้ถูกกำหนดตามความรู้ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
ของอาจารย์ผูส้อนทีเ่หมาะสม 
 
 
 

การทบทวนความเหมาะสมใน
ภาระงานในการสอน 

3  



20 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

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. 

มีการกำหนดเกณฑ์การเข้ารบั
ตำแหน่งทางวิชาการที่สงูข้ึนโดย
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการประเมิน
ความสามารถและสมรรถนะของ
อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร 

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. 

มีการกำหนดสทิธ์ิและสวัสดิการ
ให้กับบุคลาการสายวิชาการ 

- การตระหนักถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และความเป็นอิสระทาง
วิชาการกับอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- การสือ่สารจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพไปยังอาจารยผ์ู้สอน
เพื่อใหเ้ป็นทีรบัรูร้ับทราบที่
เข้าใจตรงกัน 

3 

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. 
 

หลักสูตรมีการกำหนดและวางแผน
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายวิชาการภายใน
หลักสูตร 

การพัฒนาและการอบรม
บุคลากรสายวิชาการรวมถึงการ
ติดตามผลการพฒันาอย่างเป็น
ระบบที่ตอบสนองความต้องการ
ของหลักสูตรอย่างแท้จริง 

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

Overall Score 

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

มีการพจิารณาการเลื่อนข้ันข้ึน
เงินเดือนทุกปีโดยมหาวิทยาลัย 
มีการใหร้างวัล เช่น ครูดีเด่น การ
ประกวดผลการจัดการความรู้สู่การ
เป็นแนวปฏิบัติ เพือ่เป็นแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 

การประเมินประสิทธิภาพของ
กลไกการใหร้างวัลกบับุคลากร
สายวิชาการและสะทอ้นผลการ
ประเมินไปยงัมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาปรบัปรุงและวางแผน
ในระยะยาวให้ดีย่ิงข้ึน 

3 

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. 

หลักสูตรมีการทบทวนและการ
กำหนดวางแผนการรบั เกณฑ์
คุณสมบัตกิารรบันักศึกษาในทุก ๆ ปี 
และมีการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

การประเมินและทวนสอบการ
รับรู้ข่าวสารข้อมลู
ประชาสมัพันธ์ในกลุม่เป้าหมาย
ทุกกลุม่เพือ่ให้มั่นใจได้ว่ารับ
ข้อมูลที่ตรงกัน 

3 3 

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. 
 

 - การพิจารณาการจัดภาระ
งานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ชัดเจนและ
เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การ
ให้บรกิารที่มีคุณภาพและ
ตรงตามความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การวิเคราะห์/เสนอแผน
อัตรากำลงับุคลากรสาย

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

Overall Score 

สนับสนุนในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
กำลังคนสายสนบัสนุน 

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. 

- มีระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาที่
นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพือ่
ขอคำปรึกษาด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

- มีการดูแลและติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักศึกษาผ่านระบบอาจารยท์ี่
ปรึกษาและระบบสารสนเทศ
นักศึกษา 

การประเมินระบบดูแลนักศึกษา
และแนวทางการปรับปรงุ 

3 

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

การจัดกจิกรรมทีส่่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตนอกห้องเรียน เช่น 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
หน่วยงานภายนอกและศิษย์เก่าพบ
ศิษย์ปัจจบุัน กิจกรรมหนงัสั้น การ
เข้าประกวดแข่งขันที่สง่เสริมการ
บรรล ุELOs ของหลักสูตร 
 

การกำหนดกระบวนการทวน
สอบการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน
และประเมินผลการจัดกจิกรรม
ที่สะทอ้นใหบ้รรล ุELOs ของ
หลักสูตร  
 

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

Overall Score 

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

มีการกำหนดสมรรถนะ/คุณสมบัติ
ของบุคลากรสายสนบัสนุนตามกลไก
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

- การวิเคราะห์ ประเมินและ
สะท้อนผลการประเมินไปยัง
คณะและมหาวิทยาลัย  

- แผนการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนและกลไกการ
ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
สายวิชาการทีส่อดคล้องกับ 
ELOs และความต้องการ
ของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน 

3 

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

- มีการประเมินการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์และการประเมิน
การให้การบริการของบุคลากร
และนำมาเทียบกบัคู่เทียบเพื่อ
นำมาพัฒนาและปรับปรุงการ
บริการอย่างเป็นระบบ 

2  

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

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

มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรมี
ความพร้อมในสิ่งอำนวยความ
สะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน หอ้งประชุมทีร่องรบัการ
เรียนการสอน 

กลไกการประเมินความพึงพอใจ 
ความเพียงพอและความทันสมัย
ของสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรงุอย่าง
เป็นระบบ 

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

Overall Score 

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

- หลักสูตรมีความพรอ้มใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

- มีแผนการเปลี่ยนเครือง
คอมพิวเตอรท์ุก ๆ 6 ป ี

- การประเมินผลการดำเนินการ
และความพึงพอใจใน
ห้องปฏิบัติการทุกป ี

- กลไกการประเมินความ
ความเพียงพอและทันสมัย
ของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และปฏิบัติการ
เฉพาะทาง 

- การจัดสรรอปุกรณ์ 
เครื่องมือ บุคลากร (ที่ดูแล) 
เพื่อเสรมิกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของหลักสูตรได้ทั่วถึง 

2 

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

- ห้องสมุดมฐีานข้อมูลหนังสือและ
วารสารที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักศึกษา 

- ห้องสมุดการพฒันารูปแบบการ
ให้บรกิารของห้องสมุดที่
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ของวิธีการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ในปัจจบุัน เช่น digital library 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ในรูปแบบ e-book และ e-
journal  

- มีการสำรวจความต้องการ  

กลไกการประเมินความพึงพอใจ 
ความเพียงพอและความทันสมัย
ของสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรงุอย่าง
เป็นระบบ 

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

Overall Score 

ความเพียงพอและความทันสมัย
ของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ใน
ห้องสมุด 
 

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

มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การประเมินความพึงพอใจ 
ความเพียงพอและความทันสมัย
ของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
เสนอแนวทางในการปรบัปรุง
อย่างเป็นระบบ 

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. 

- มีความพร้อมด้าน Wi-Fi ระบบ
สารสนเทศที่สนบัสนุนการเรียน
การสอน 

 

กลไกการประเมินความพึงพอใจ
และความเพียงพอด้าน Wi-Fi 
เพื่อเสนอแนวทางในการ
ปรับปรงุอย่างเป็นระบบ 

3  

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

- มีระบบการดำเนินการตามมาต
ฐานสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
และมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง
ในอาคารและห้องปฏิบัติการ 

- มีระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบแสกนนิ้วมอืก่อนเข้า

กลไกการประเมินความพึงพอใจ
และความเพียงพอในโครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรบัความต้องการ
พิเศษ เพื่อเสนอแนวทางในการ
ปรับปรงุอย่างเป็นระบบ 

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

Overall Score 

อาคาร  
- มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ

รองรับความต้องการพเิศษ เช่น 
มีทางเดินและห้องน้ำสำหรับ
บุคคลที่มีความพกิาร 

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

มีการจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม 
เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ แผนการ
ปรับปรงุระบบระบายอากาศที่
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์  

กลไกการประเมินความพึงพอใน
การจัดสภาวะแวดล้อมให้
เหมาะสมเพื่อเสนอแนวทางใน
การปรับปรงุอย่างเป็นระบบ 

3 

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. 
 
 

- มีการกำหนดสมรรถนะหลักในการ
ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ตามประเภทของงาน 

- มีการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นตาม
ระเบียบและเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในคณะ/
หลักสูตรและการนำผลประเมิน
มาวิเคราะห์ วางแผนและเสนอ
แนวทางในการพฒันาปรับปรุง
อย่างเป็นระบบ 

3 

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

การสำรวจความพึงพอใจในการใช้
บริการของห้องสมุด 

- การประเมินด้านคุณภาพ
ของสิ่งอำนวยความสะดวก
และสนบัสนุนการเรียนรู้ด้าน
อื่น ๆ แต่ละด้าน 

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

Overall Score 

- การนำผลประเมินสิ่งอำนวย
ความสะดวกในแต่ละด้านมา
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
วางแผนและเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาปรบัปรุงอย่าง
เป็นระบบ 

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. 

หลักสูตรมีการประชุม วางแผนการ
คงอยู่ของนักศึกษา 

- การติดตามเกี่ยวกับคุณภาพ
ตาม ELOs ไปพร้อมๆ กบั
การติดตามเรื่องผลการเรียน
และสำเรจ็การศึกษา 

- การเกบ็รวบรวมข้อมูลการ
ตกออก/ลาออกของ
นักศึกษาย้อนหลงั 5 ปี เพื่อ
นำมาวิเคราะหส์าเหตุของ
การตกออกและประเมินแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการตด
ออกกลางคัน 

- พิจารณาหากคู่เทียบที่
เหมาะสมที่เป็นหลักสูตร
ใกล้เคียงกันในประเด็น

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

Overall Score 

ข้างต้น 
8.2 Employability as well as self-employment, 

entrepreneurship, and advancement to 
further studies, are shown to be 
established, monitored, and benchmarked 
for improvement. 

หลักสูตรมีการประชุม ตรวจสอบ 
และติดตามภาวะการมงีานทำของ
บัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษาและได้งาน
ทำภายใน 1 ป ี

การวิเคราะห์ข้อมลูภาวะการมี
งานทำย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี
เพื่อหาแนวโน้มและแนวทางใน
การพัฒนาที่ดีจากคู่เทียบที่
เหมาะสม 

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. 
 
 

หลักสูตรมีกระบวนการสง่เสรมิและ
ติดตามการทำวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย ์

- การจัดเก็บผลงานวิจัย หรือ
ช้ินงานนักศึกษาเชิงประจกัษ์  

- การวิเคราะห์ข้อมลูการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาและอาจารย์
ย้อนหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี  
และหาคู่เทียบด้านงานวิจัยที่
เหมาะสม 

2 
 

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

มีการวัดการบรรลุ ELOs ของ
นักศึกษาและบัณฑิตในหลกัสูตรผ่าน
การทดสอบความสามารถด้าน
สารสนเทศ (IC3) และด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- การพิจารณาอกแบบข้อสอบ
สอบสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาระดับปรญิญาตรีให้
สอดคล้องกบั ELOs 

- การเกบ็ข้อมลูเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์การบรรลุ ELOs 
ของนักศึกษาและบัณฑิตใน

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

Overall Score 

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
8.5 Satisfaction level of the various 

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

การรวบรวมสำรวจระดับความพงึ
พอใจจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การแสดงการนำผลการ
ประเมินจากผูบ้ัณฑิตมาใช้
เพื่อพฒันาหลักสูตร 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติความพึง
พอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
และข้อมลูเชิงคุณภาพ
ย้อนหลงั 5 ปี เพื่อหา
แนวโน้มและเทียบเคียงผล
การวิเคราะห์กบัคู่เทียบที่
เหมาะสมเพื่อใช้ในการ
พัฒนาปรับปรงุให้ดีย่ิงข้ึน 

2 
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สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ ์

1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผูบ้รหิาร
ผู้บริหารมีระบบการจัดการที่ดี แต่อาจจะต้องเพิ่มเรื่องการสำรวจความต้องการ (needs) และการ

จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร เนื่องจากบางครั้งพบว่าหลักสูตร ยังมองไม่ออกว่าอะไร
เป็นความต้องการแท้หรือความต้องการเทียมของหลักสูตร  

2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลกัสูตรและอาจารย์ผูส้อน
- ผู้สอนมีความตั้งใจการสอนและพัฒนาหลักสูตร  แต่อาจจะต้องอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพิ่มเติม   

3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา
- เพิ่มการสื่อสารเกี่ยวกับภาพ output และปรัชญาของหลกัสูตรไปยังกลุ่มลูกค้าในอนาคต 

4. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า
- เพิ่มเรื่องความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นในระบบการประเมินผล 

5. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต
- เพิ่มการฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) ให้นักศึกษาโดยเฉพาะการปรับตัวกับ

สังคมและเทคโนโลยี  

6. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ (อื่น ๆ โปรดระบุ)
           - 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นความจริงทุกประการ 

ดร.อดิศักดิ์ อินทนา 
ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ 
กรรมการ 

ผศ.เสรมิศักดิ์ ขุนพล 
กรรมการและเลขานุการ 



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

ก ำหนดกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 กรกฎำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2564) 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลำ กิจกรรม / กำรด ำเนินกำร 
วันที่ 4 สิงหำคม 2564 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

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

ประธานกรรมการ : อ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

กรรมการ  : ผศ.เรวดี  กระโหมวงศ ์  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กรรมการและเลขานุการ : ผศ.เสริมศักดิ ์ ขุนพล  
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

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.) 
ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตร 

(5) 
ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา 
อ.ปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
อ.อาลาวีย ์ ฮะซานี 
อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี 
อ.อภิชญา ขวัญแก้ว 

กลุ่มท่ี 3 ผู้แทนผู้เรียน กลุ่มท่ี 4 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(4) 
นางสาวทัศมาณี นุ่นเกลี้ยง  
นายภัทรวรรธน์ สุระตโก 
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ 
นายขจรยศ ราชโยธา 

(5) 
นางสาวศรารัชต์ ช่องรักษ์ 
นายมานิตย์ ชูอินทราช 
นางสาวศิริพร แสงนิล 
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบัวริน 
นายอธิบดี ช้างเจิม 

กลุ่มท่ี 5 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มท่ี 6 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
(2) 
นายมนตรี  ศรีรัตน์ 
นางสาวจิตเลขา สุคนธจร 

(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          

 

/ 2. คณะกรรมกำร... 
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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 
 
 
 
 

/ 1) หลักสูตรอุตสำหกรรม... 
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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 
 
 
 

/ 2) ฝึกประสบกำรณ์ประเมิน... 



- 10 - 
 

 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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