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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (  หลักสูตรใหม่ (ต่อเนื่อง
พ.ศ.  2564 ฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการผลิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” 
โดยมุ่งผลิตและพัฒนาคนในระดับเทคนิคทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายให้มีความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์ในสาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม กิจนิสัยที่ดีในการท างาน ตลอดจนความสามารถในการบริหาร
จัดการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพและโอกาสของตน  
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

 

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

 

องค์ประกอบที่ 2  : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

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

  หมายเหตุ Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
 

 

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 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี : มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิง
บวก 
ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้
เป็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการประกอบไปด้วย 1) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) 2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากัด4) บริษัท AVL Powertronics 
Technologies และมีบุคลากรจากสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ิตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยคิดชั้วโมง
เป็นร้อยละ ทฤษฎี : ปฏิบัติ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

ไม่มี 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 

ควรมีอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น เพ่ือขึ้นเพ่ือรองการพัฒนาตนเองผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์การให้คะแนน ผ่าน 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ () / 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ () 

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

ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 
  

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

บัณฑิตศึกษา 
  

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

Overall 
Score 

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

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

มี ก า ร ก า หน ด  PLO ขอ งห ลั กสู ต ร ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด 

- ทบทวนกระบวนการได้มาซึ่ง PLOs ที่
สอดคล้องกับ mission/vision ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

- แสดงให้เห็นว่า PLOs มีการออกแบบ
และถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม 

- ทบทวนกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตรตามหลัก OBE และย้อนกลับ
ไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ทบทวนกระบวนการก าหนด ELOs 
ของหลักสูตรโดยสะท้อนว่าสอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยในประเด็นใด อย่างไร 

3 3 

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

หลักสูตรมีการถอดความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ PLOs ในช้ันปีที่ 1 
และ ช้ันปีที่ 2 ลงไปสู่รายวิชาของนักศึกษา
ในแต่ละช้ันปี และน ามาออกแบบผลลัพธ์
การเรียนรู้ในรายวิชา CLOs 

- ทบทวนการย้อนกลับของกระบวบการ
การพิ จ ารณา  PLOกับ  YLOs และ 
CLOs  

- ทบทวนการพิจารณาขั้นล าดับการ
เรียนรู้ของแต่ละชั้นปีจากง่ายไปยากให้
ตรงกับ PLOs  

- ทบทวนการบวนการการออกแบบ
รายวิชาโดยรับฟังจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่ว 

- ทบทวนกระบวนการการวิ เคราะห์
ข้ อมู ล  PLOs ที่ ส ะท้ อนจากความ
ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- พิจารณากระบวนการ โครงสร้ าง
หลักสูตรให้มีการเรียนรู้เป็นล าดับช้ัน
และมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกันตั้งแต่

3 



5 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

ระดับปี 1 และ 2 เพื่อให้ผู้เรียนบรรจุ 
PLOs ของหลักสูตร 

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) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ที่เป็นทักษะทั่วไป 
(GLOs) และทักษะเฉพาะ (SLOs) 

- แสดงการย้อนกลับของกระบวบการ
การพิจารณา SLOs กับ ELOs 

- แสดงความสมดุลระหว่าง SLOs กับ 
GLOs พร้อมอธิบายการแบ่งให้ชัดเจน 

- พิจารณา  CLOs แต่ละรายวิชาที่มี
ความสอดคล้องกับ SLOs และ GLOs 

- การแสดงหลักการจ าแนกรายวิชาว่า
เ ป็ น ก ลุ่ ม  Generic skills ห รื อ 
Specific skills 

3 

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

หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิเคราะห์ เพื่อสะท้อนให้เห็นความต้องการ
จ ากผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ ว น เ สี ย  ไ ด้ แ ก่ สถาน
ประกอบการ (1)บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) (2)บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) (3)บริษัท พีเวล บิสสิเนส 
จ ากัด และอาจารย์ในหลักสูตร น าผลที่ได้
จากการประเมินมาออกแบบหลักสูตรและ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

- แสดงกระบวนการการพิจารณา ได้มา
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี High power 
และ Low power   

- แสดงการวิ เคราะห์ผลของ KM ให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มี  High power และ Low 
power   

- แสดงช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร
และรายวิชาที่เรียนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ 

- การก าหนดประเด็นที่ใช้ในการส ารวจ
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

3 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are achieved 

หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังโดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบสมถนะพื้นฐานที่หลักสูตรก าหนด 

- แสดงกระบวนการได้มาซึ่ ง  PLOs 
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในแต่ละช้ันปี
ได้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

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

Overall 
Score 

by the students by the time they 
graduate. 

- ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ PLOs ของ
หลักสูตรในขณะที่นักศึกษาเรียนอยู่  

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

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

หลักสูตรเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ในส่วนของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564 และช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง Facebook และ 
Website 

- ทบทวนกระบวนการท าให้ข้อมูลของ
หลักสูตรมีความเป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถรบัทราบขอ้มลู
ของหลักสูตร 

- แสดงรายละเอียดของหลักสูตรที่
ประสงค์เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามองค์ประกอบของ program 
spec และ course spec 

- แสดงกระบวนการทบทวนการ
เผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียควรรับทราบ 

3 3 

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

การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลลัพธ์การ
เรียนรูร้ะดับรายวิชากับ Knowledge/ 
Attitude / Skill ให้สอดคล้องกับ PLOs 
ของหลักสูตรและ 

- แ ส ด ง ก ร ะ บ ว น ก า ร  alignment 
ระหว่าง PLOs กับโครงสร้างหลักสตูร 

- แสดงกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตรทั้งเนื้อหารายวิชา CLOs 
จาก PLOs ของหลักสูตร 

- ประมวลวิธีการถอด PLOs เพื่อจัดท า
โครงสร้างหลักสูตร 

- พิจารณาการเอา PLOs เป็นตัวตั้ง 
และออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง 
OBE 

3 

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

หลักสูตรฯ ได้มีการน าข้อมูลที่รวบรวมมา
จากผผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประมวลและ
ก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ตาม PLOs ของ
หลักสูตร 

- แสดงกระบวนการออกแบบโครงสร้าง
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้ที่มีส่วน
ได้สว่นเสียจากทั้งภายในและภายนอก  

3 
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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. 

หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาตาม PLOs 
โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 
หน่วยกิต โดยรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 
3 หมวดวิชา ได้แก่ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
18 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 48 หน่วย
กิต และ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

- แสดงกระบวนการออกแบบรายวิชา
ของหลักสูตรโดยเฉพาะหมวด 2 
เป็นไปตาม POLs และสะท้อนต่อ
ความต้องการของผู้มีเสียได้ส่วนเสีย  

- กระบวนการออกแบบรายวิชาของ
หลักสูตรโดยเฉพาะหมวด 2 มีการ
ออกแบบเป็นล าดับชั้นของแต่ละชั้นปี  

- แสด ง ให้ เ ห็ น ว่ าทุ ก ร ายวิ ช าของ
หลักสูตรสามารถผลักดันให้บรรลุ 
ELOs ได้ 

3 

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. 

หลักสูตรฯ มีแผนการด าเนินการทบทวน
ล าดับความยาก ง่ายของรายวิ ชาโดย
ค านึงถึงล าดับความสัมพันธ์ของรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาขั้นกลางและรายวิชาขั้นสูง 

- กระบวนการออกแบบโครงสร้างและ
รายวิชาของหลักสูตรมีการออกแบบ
เป็ นล าดับ ช้ันของแต่ ละ ช้ันปีที่ มี่
ความสัมพันธ์กันและบรรจุ  PLOs 
อย่างต่อเนื่อง 

 

3 

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

หลักสูตรมีการแบ่งกลุ่มวิชาเลือก แบ่งเป็น 
โมดูล 1 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบ
สื่อสารไร้สาย โมดูล 2 การสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย และ โมดูล 
3 เครือข่ายและความปลอดภัยและสหกิจ
รวม 

- กระบวนย้อนกลับซึ่งไดม้าในสาขา
หลักและสาขาย่อยของหลักสตูรทีต่้อง
กับความต้องการของผู้ที่มสี่วนไดส้่วน
เสีย 

- ทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องมี
ของนักศึกษาทุกคนและนักศึกษา
เฉพาะสาขาวิชา 

3  

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 

หลักสูตรมีปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อให้หลักสูตรพัฒนาให้
ทันสมัย 

- กระบวนการปรับปรุงย่อยของเนื้อหา
แ ล ะ ทั ก ษะ ขอ ง แ ต่ ล ะ  CLOs ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่

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

Overall 
Score 

following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงานที่
เป็นปัจจุบัน 

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. 

หลักสตูรฯ มปีรัชญาการเรียนการสอนและ
มีการสื่อสารไปยังผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 

- การก าหนดหรือทบทวนจัดการเรียนการ
สอนที่น าปรัชญาการจัดการเรยีนการสอน
ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในแตล่ะรายวิชา 
- ทบทวนวิธีการจัดการเรยีนการสอนแต่
ละรายวิชาสัมพันธ์กับ CLOs เพื่อให้บรรจุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชา
ที่ต้องการ 
- ทบทวนวิธีการการสื่อสารหลักปรัชญาไป
ยังผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

2 2 

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

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษา
ครั้งปีการศึกษา 2564 จึงไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แต่ทางหลักสูตร
ได้มีการวางแผนระหว่างเรียนให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 
มคอ. 3 

- การวัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถวัด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม CLOs/PLOs 
ที่ต้องการ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์
กับ ELO ที่หลักสูตรต้องการและการ
พัฒนาและปรับปรุ งกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ PDCA  

- การวัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถวัด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม CLOs/PLOs 
ที่ต้องการ 

- นั กศึ กษาทราบวิ ธี ก า รสอนและ
กิจกรรมการสอนที่สัมพันธ์กับ ELO 
อย่างไร 

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

Overall 
Score 

- อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้เรียนใน
การวางแผน วิธีการสอน และการส่ง
งาน 

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

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษา
ครั้งปีการศึกษา 2564 จึงไม่ได้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน แต่ทางหลักสูตร
ได้มีการวางแผนการเรียนการสอนและ
รูปแบบการสอนให้กับผู้เรียนใน มคอ. 3 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประเมินของกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สั ม พั น ธ์ กั บ  CLOs แ ล ะ ป รั บปรุ ง
กิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการ
ประเมินแบบ PDCA  

- การประเมินกระบวนการการเรียนรู้
และการสอนที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตาม
ผลประเมินการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- อธิบายการจัดการเรียนการสอนที่
แสดงให้ เห็นว่าใช้ active learning 
มากพอ 

2 

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). 

ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการจัด
กิจกรรม LLL Skill ให้ครอบคลุม TQF ทั้ง 
5 ด้าน 

- การก าหนดทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิ ตที่ จ า เป็ นต่ อการ เ รี ยน รู้ ข อ ง
นักศึกษาในหลักสูตรที่สัมพันธ์กับ 
CLOs และปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นต่อ
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แบบ PDCA  

- การประเมินกระบวนการการเรียนรู้
และการสอนที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตาม
ผลประเมินการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

Overall 
Score 

ในแต่ละรายวิชา/กิจกรรมที่จัดขึ้นใน
นักศึกษา 

- อธิบายการกระตุ้นการเรียนการสอน
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

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

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสัมพันธ์กับนวัตกรรม 

- กา รออกแบบกิ จ ก ร รมหรื อการ
เสริมสร้างทักษะทางด้านนวัตกรรม
และผู้ประกอบการในแต่ละรายวิชาที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และ
รายวิชาเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
บรรลุตาม PLOs ของแต่ละวิชาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลักสูตรต้องการ
ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ไอ เดีย  นวัตกรรม 
ผู้ประกอบการ 

- อธิบายการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริม mindset ให้ผู้เรียน 

2  

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. 
 
 
 

หลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลจากการรวบรวม
ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ก ลุ่ ม ต่ า ง  ๆ  โ ด ย ค ว า มต้ อ ง ก า รของ
ผู้ประกอบการในด้านโทรคมนาคมมาใช้ใน
การออกแบบการเรียนการสอน 

- การมีส่วนร่วมของภาคผู้ประกอบการ
ในการพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต  

- ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ ก า ร ส ร ร ห า
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตที่ต้อง
กับ PLOs ของหลักสูตร 

- อธิบายกระบวนการสอนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2 

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

shown to be used and are shown to be 
หลักสูตรฯ มีแนวทางและกระบวนการใน
การประเมินนักศึกษา ตั้งแต่การประเมิน

- การประเมินวัดผลการเรียนรู้ ทั้ ง
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย

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

Overall 
Score 

constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

ระหว่างการศึกษาของนักศึกษาและการ
ประเมินเพื่อส าเร็จการศึกษา 

และครอบคลุมถึ งการ เข้ า เ รี ยน 
ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น แ ล ะ ห ลั ง ส า เ ร็ จ
การศึกษาให้เป็นไปตามการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการตามการเรียนรู้ที่
ส อดคล้ อ งกั บ  PLOs+ELOs ตาม
แนวทาง OBE 

- การทบทวนการสอนและการเรียนรู้
ตลอดกิจกรรมทางการเรียนของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ PLOs  

- ระบบและกลไกกลไกที่คอยก ากับให้
ทุ ก ร า ย วิ ช า ใ ช้ วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ ELO ของ
รายวิชา 

- การประ เมิ นและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ว่าได้บรรลุ PLOs ตามทีห่ลักสุตรออก
แบบ 

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

หลักสูตรฯ มีก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้ง
ผลคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา รวมทั้ง
กระบวนการร้องเรียน 

- ทบทวนการสร้างระบบการอุทธรณ์
ของหลักสูตรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เบื้องต้นภายในหลักสูตรเพื่อจัดการ
ปัญหา/ข้อพิพากษ์ที่เกิดขึ้น 

- ทบทวนการประเมินคะแนนที่วัดได้ 
ได้มาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
สิ่งที่วัดได้ 

- การทบทวนกระบวนการการประเมิน
นักศึกษาก่อนเรียนและหลักเรียนเพื่อ
วัดผลความส าเร็จ 

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

Overall 
Score 

- การพัฒนาระบบการประเมินให้มี
ความชัดเจนและสามารถวัดได้อย่าง
เป็นรูปธรรมตลอดหลักสูตร 

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

หลักสูตรฯ มีก าหนดขั้นตอนในการประเมิน
ผู้เรียนในการติดตามความก้าวหน้าระหว่าง
การศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษาของ
ผู้เรียน 

- ทบทวนกระบวนการมาตรฐานการ
ประเมินวัดผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และสื่อสารกับนักศึกษา 

- การวัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง 
ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
นักศึกษาแต่ละช่วงเวลา 

- ทบทวนการตัดเกรดของรายวิชาแบบ
อิงกลุ่ม/อิงเกณฑ์ 

- ประเมินคะแนนที่วัดได้ ได้มาอย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่วัดได้ 

- ทบทวนกระบวนการประเมินวัดผล
การเรียนรู้ของรายวิชาที่มีอาจารย์
ส อนหลายคน เป็ น ไป ในทิ ศทา ง
เดียวกันและการรับรู้กฏเกณฑ์การ
ประเมินเหมือนกัน 

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. 
 
 

หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผู้เรียน
โดยสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
รวมทั้งการน าเสนองาน 

- ท บ ท ว น วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
หลักเกณฑ์การประเมินต่อนักศึกษา
ในหลีกสูตรให้เกิดความความถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลการ
ประเมิน รวมทั้งความความน่าเชื่อถือ
และระบบความยุติธรรมในวิธีการ
ประเมิน 

- ทบทวนกระบวนการทวนสอบโดย
สามารถย้อนกลับไปตั้นแต่ต้นทางไป
ยังปลายทาง รวมทั้งการประเมินเพื่อ

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

Overall 
Score 

การพัฒนาวิธีการให้คะแนน การแบ่ง
ล าดับคะแนนของแต่ละรายวิชาให้มี
ความเสมอภาคทั้งหลักสูตร 

- การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 
(Scoring Rubrics) ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในรายวิชา หรือการก าหนด
เกณฑ์การประเมินในกิจกรรม การ
เรียนการสอน เช่น กิจกรรมการ
น าเสนอ เป็นต้น 

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

หลักสูตรฯ มีการก าหนดวิธีการประเมินเพื่อ
วัดผลส าเร็จตาม PLOs ของหลักสูตร 

- ก ร ะ บ ว น ย้ อ น ก ลั บ ก า ร ส อ น ที่
สอดคล้องกับ POLs ของหลักสูตร 
โดยน าไปบรรจุลงในแต่ละรายวิชาที่
ก าหนดของหลักสูตร 

- การบวนการย้อนกลับระหว่างวิธีการ
สอนและวิธีการประเมินรวมทั้งระดับ
คะแนนท่ีวัดผล 

1  

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

หลักสูตรฯ มีก าหนดอาจารย์ในรายวิชาจะมี
การให้ข้อมูลป้อนป้อนกลับ (Feedback) 
หลังจากน าเสนอเพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

- กระบวนการย้อนกลับของการวัดผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้นักศึกษาสามารถมีเวลา
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ทัน 

- กา รสะท้ อนผลกา ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาเพื่อ การพัฒนาปรับปรุง
ทันเวลาในทกุรายวิชาของ หลักสูตร 

2 

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 

หลักสูตรมีการวางแผนการทบทวนปรับปรุง
ประเมินผู้เรียนตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

- กระบวนการย้อนกลับของการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและ PLOs  

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

Overall 
Score 

alignment to the expected learning 
outcomes. 

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. 

หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังของ
อาจารย์ของบุคลากรสายวิชาการทั้งแผน
ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี 

- การทบทวนระบบที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้
บุคลากรสายวิชาให้มีการพัฒนาตาม
ความต้องการของหลักสูตรและความ
ต้องการของแต่ละบุคลากร เพื่ อ
ตอบสนองด้านการเรียนการสอน 
วิจัยและบริการวิชาการ 

- การวางแผนอัตราก าลังคนท่ีหลักสูตร
ต้องการให้สอดคล้องกับการเกษียณ
และการสร้างระบบประกันความเสีย่ง
ในกรณีของบุคลากรลาออก   

3 3 

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

หลักสูตรวางแผนในการด าเนินการในการ
วัดและติดตามปริมาณของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน
ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

- การส่งเสริมและรักษาอัตราส่วนของ
อาจารย์ต่อนักศึกษาเพื่องานด้าน
การศึกษา วิจัยและบริการวิชาการที่
สนองต่อหลักสูตร 

- กระบวนการการทบทวนและวางแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการเข้า
เรียนในแต่ละปีของนักศึกษาและ
จ านวนอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าท่ีจริง 

- การติดตามข้อมูลย้อนหลังของภาระ
งานและ อัตราส่ วนอาจารย์ ต่ อ
นักศึกษาอย่างน้อย 3-5 ปีย้อนหลัง 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพในภารกิจ ทั้ง
สามด้าน 

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

Overall 
Score 

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

ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ก า ห น ด ส ม ร ร ถ น ะ
ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและ
มีการสื่อสารไปยังบุคลากร 

- ก า ร ก า ห น ด  competence ใ ห้
เหมาะสมต่อสมรรถนะ ของแต่ละ
รายบุคคลตามความสามารถและ
ระยะเวลาท างานให้มีความชัดเจน
และเป็นธรรมต่อการประเมินของ
บุคคลากร 

- การพิจารณา competences แต่ละ
รายบุคคลากรสอดคล้องกับการ
พัฒนาตนเองในหน้าที่ด้านวิชาการ 
การสอนและบริการวิชาการ 

- กระบวนการที่บุคลลากรรับทราบ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ถูกต้องและเข้าใจในการปฏิบัติ 

- การสื่อสารย้อนกลับของบุคคลกรต่อ 
competences 

3 

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

หลักสูตรมีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และ
จัดสรรบุคลากรวิชาการที่มีความเหมาะสม
กับคุณสมบัติให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์ผู้สอน 

- ทบทวนกระบวนการการมีส่วนรวม
ของอาจารย์ในการพัฒนาตนเองให้
เป็นไปตามความต้องการและความ
ถนัด โดยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของหลักสูตร 

- แสดงระบบการมอบหมายภาระงาน 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ตรงกับ
คุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญของผู้สอน 
ต ามความต้ อ งกา ร /จ า เ ป็ นของ
หลักสูตร 

3  

5.5 The programme to show that promotion 
of the academic staff is based on a merit 

หลักสูตรมีการวางแผนในการวัดและ
ประเมินผล ในการเลื่อนต าแหน่งของ
บุคลากรสายวิชาการ 

- กระบวนการการติดตามและส่งเสริม
ให้บุคลากรทางด้านงานวิจัย 

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

Overall 
Score 

system which accounts for teaching, 
research, and service. 

- การทบทวนและส่งเสริมผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าเดิม 

- การทบทวนแผนการด าเนินงานด้าน
การวิจัยและก าหนดทิศทางการวิจัยให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

- แสดงระบบในการโปรโมตอาจารย์
ผู้ ส อนอย่ า ง เป็ นระบบ รวมถึ งมี
กระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส และ
เป็นไปตามพันธกิจของหลักสูตร 

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

หลักสูตรมีการก าหนดบทบาท หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ให้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

- ทบทวนกระบวนการการมีส่วนรวม
ของอาจารย์ ในการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์และความต้องการพื้นฐาน 

2 

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

หลักสูตรมีแผนในการพัฒนาอาจารย์ส ารวจ
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง และ
คณะได้น าข้อมูลที่ส าเรวจมาวิเคราะห์ความ
ต้องการของหลักสูตร 

- กระบวนการทบทวนระบบและ
เ ง่ือนไขกฎเกณฑ์ ในการสิ่ ง เสริม
พัฒนากิจกรรมทางวิชาการให้ตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตร 

- กระบวนการการพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับแผนของหลักสูตรตาม
วงจรควบคุณคุณภาพ (PDCA) 

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

Overall 
Score 

implemented to fulfil the identified 
needs. 

- แสดงข้อมูลกิจกรรมฝึกอบรมทั้งที่จัด
ขึ้นโดยหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
งบประมาณ ข้ันตอน กรอบเวลา 

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

หลักสูตรมีการก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
ความดีความชอบให้รางวัลหรือให้ยกย่อง
เกียรติคุณ 

- กระบวนส่งเสริมและยกย่องบุคลากร
ของหลักสูตรเพื่ อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของบุคคลากร 

- กระบวนการการรับรู้ประชาสัมพันธ์
บุคคลากรที่ท าผลงานและรางวัลให้
หน่วยงานภาคนอกรับทราบ 

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. 

คณะกร รมกา รบริ ห า รหลั กสู ต ร ฯ  มี
กระบวนการก าหนดและเผยแพร่แผนการ
รับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ รวมทั้ง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาใน
หลักสูตรฯ ตามเล่มหลักสูตร มคอ. 2 

- ท บ ท ว น ก ร ะ บ ว น ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไปยังผู้ที่
ต้องการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายที่มี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการ 

- ทบทวนรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย
ต่อผู้ที่หลักสูตรต้องการเข้าศึกษา 

- การทบทวนความส าเร็จของโครงการ
การรับนักศึกษาและการสร้างดัชนีช้ี
วัดความส าเร็จแต่ละโครงการการรับ
นักศึกษา 

- ทบทวนกระบวนขั้นตอนการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้ามาที่ต้องที่หลักสูตร
ต้องการ รวมถึงเกณฑ์การรับเข้า 

- กระบวนการการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้า
ศึกษาโดยการวัดผู้เข้าศึกษาต่อที่มี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เท่าเทียม
กัน 

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

Overall 
Score 

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

หลักสูตรวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ของด้านบริการสนับสนุนทาง ด้านวิชาการ
และด้านการสอน 

- การสร้างระบบย้อยกลับของนักศึกษา
ต่ อความต้ อ งการ ในการพัฒนา
ศักยภาพที่จ าเป็นของนักศึกษา 

- การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือนักศึกษา
ให้เกิดการเรียนรู้ 

- แสดงการก ากับคุณภาพของการวาง
แผนการบริการผู้เรียนให้เป็นไปตาม
พันธกิจหลัก 

 

2 

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

หลั กสู ต ร ว า งแผนระบบกา รติ ดตาม
ความก้าวหน้า การติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

- การสร้างระบบติดตามนักศึกษาใน
ระหว่างเรียน ที่สะท้อนว่ามีการบันทึก
อย่างเป็นระบบ 

- ทบทวนกระบวนขั้นตอนการติดตาม
นักศึกษาในด้านการเรียน ภาระการ
เรียนของนักศึกษา 

- การสร้างระบบติดตามนักศึกษาใน
ระหว่างเรียนและการสร้างภาระงาน
ของนั กศึ กษาระหว่ า ง เ รี ยนของ
หลักสูตรให้มีความเหมาะสม 

- การประเมินผลการช่วยเหลือนักศึกษา
ด้านการเรียน ภาระงานอ่ืน ๆ 

2 

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

หลักสูตรวางแผนกิจกรรมหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ PLOs หรือ LLL ของหลักสูตร 

- การสร้างระบบย้อยกลับของนักศึกษา
ต่ อค ว ามต้ อ งก า ร ในกา รพัฒน า
ศักยภาพที่จ าเป็นต่อการจ้างงานและ
ศักยภาพที่นักศึกษาต้องการ 

2 
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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. 
 
 

หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะและ
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน  

- การสร้างกระบวนการย้อนกลับของ
ความเห็นบุคลากรต่อการพัฒนา 

- การวางแผนอัตราก าลังคนท่ีหลักสูตร
ต้องการให้สอดคล้องกับการเกษียณ
และการสร้างระบบประกันความเสีย่ง
ในกรณีของบุคลากรลาออก 

- แสดงให้ เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการรับ
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าท างาน 
และการประเมินสมรรถนะ 

3 

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

หลักสูตรวางแผนการประเมินผลการ
ทบทวนประเมินผลการให้บริการนักศึกษา 

- การสร้างทางด้านสนับสนุนนักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ โดยมีการประเมิน 
พัฒนาและคู่เทียบ  

- แสดงการแนวทางการประเมินและ
พัฒนา/ปรับปรุงการบริการตาม
ความจ าเป็น 

2  

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

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

หลักสูตรมีการวางแผนขอประมาณในการ
จัดห้องปฏิบัติการในปีการศึกษา 2565 

- การประ เมิ นความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
และสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

- การสร้างระบบวางแผนการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
ในการเรียนการสอน 

- กระบวนการการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก

2 2 



20 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

ของหลั กสู ต รตามวงจรควบคุณ
คุณภาพ (PDCA) 

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

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงมีการขอ
งบประมาณในการพัฒนาห้องปฎิบัติการ 
เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในปี
การศึกษา 2565 

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
ผู้ใช้บริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
และสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

- การสร้างระบบวางแผนการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนใน
การเรียนการสอน 

- การประ เมินความเพียงพอ ความ
ทันสมัยของ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
และแนวทางการ ปรับปรุง 

- กระบวนการการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ 
(PDCA) 

- แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรในรูปแบบ 
Lab ทั น ต่ อ วิ ถี ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง าน 
ทันสมัย และพร้อมใช้ 

2 

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

หลักสูตรมีการวางแผนในการจัดเตรียม
ห้องสมุดดิจิทัล 

- การสร้างระบบวางแผนการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางด้านสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ จ า เป็นตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

- กระบวนการการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ 
(PDCA) 

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

Overall 
Score 

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

หลักสูตรมีกระบวนการด าเนินการวิเคราะห์
ความต้องการตามความจ าเป็นโดยมีการ
เน้นการใช้ Software 

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต่ อ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- การสร้างระบบวางแผนการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

- กระบวนการการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ 
(PDCA) 

2 

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. 

หลักสูตรมีการวางแผนประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเพื่อน ามาปรับปรุงการ
ด าเนินการหลักสูตรต่อไป 

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต่ อ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรต่อระบบ IT 
และระบบสนับสนุนในการเรียนและ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ 

- กระบวนการการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ 
(PDCA) 

2  

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

มหาวิทยาลัย/คณะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

- การทบทวนการมีส่วนร่วมของหลักสูตร
ในกา รจั ดก ารมาตรฐ านทางด้ าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
และการเข้ าถึ ง ได้ของคนที่มี ความ
ต้องการเป็นพิเศษ 

- การทบทวนมาตรฐานในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 

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

Overall 
Score 

- กระบวนการการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ 
(PDCA) 

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

มหาวิทยาลัย/คณะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

- การประเมินด้าน physical, social and 
psychological environment ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และงานวิจัย 

- การสร้างระบบย้อนกลับของผู้มีส่วนได้
เสียนักศึกษาต่อด้าน physical, social 
and psychological environment ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และงานวิจัยของ
หลักสูตร 

2 

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. 
 
 

ทางคณะมีการก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน วิธีการ
คัดเลือก วิธีการประเมิน มีการสื่อสารไปยัง
บุคลากร 

- การพิจารณา competences แต่ละราย
บุคคลากรสอดคล้องกับการพัฒนา
ตนเอง 

- การสื่อสารย้อนกลับของบุคคลกรต่อ 
competences 

- ทบทวนการตั้ง competences ตาม
สมรรถนะตามหน้ าที่ ของแต่ ล ะ
บุคคลากรสายสนับสนุน 

3 

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

ทางหลักสูตรมีการวางแผนการประเมิน 
ทบทวน การให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา 

- การจัดระบบกระบวนการย้อนกลับ
ของผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย ในพัฒนา
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นฐานให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 

- การประ เมินความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 

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

Overall 
Score 

- แสดงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
facilities ข อ ง ห น่ ว ย ง า น อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

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. 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  เปิดสอนปี
การศึกษา 2564 จึงไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- ทบทวนกระบวนการติดตามเพื่อให้
อัตราการผ่านและอัตราการลาออก
ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเดิม
และคู่เทียบ 

- ทบทวนกลไกที่ช่วยนักศึกษาไม่ให้ตก
ออกและลาออก 

- การสร้างระบบติดตามและพัฒนาให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1 1 

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

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  เปิดสอนปี
การศึกษา 2564 จึงไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- ท บ ท ว น ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
นักศึกษาเพื่อให้สามารถมีงานท า
หลังจากส าเร็จการศึกษาและคู่เทียบ 

- การสร้างกระบวนการการเรียนรู้
ตลอดระยะเวลาศึกษาเพื่อส่งเสริม
การจ้างงานของนักศึกษาเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

- การสร้างระบบจ้างงานนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาและน ามาประเมิน
เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

1  

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  เปิดสอนปี
การศึกษา 2564 จึงยังไม่ได้เปิดการเรียน
การสอนจริง 

- ทบทวนกระบวนการส่งเสริมนักศึกษา
และอาจารย์เพื่อให้มีผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง ที่สัมพันธ์กับ PLOs ของ
หลักสูตร 

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

Overall 
Score 

established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
 
 

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

หลักสูตรมีการวางแผนในการใช้ระบบก ากบั
ติดตามประเมินผลความส าเร็จของ PLOs 
ในแต่ละข้อของหลักสูตร  รวมถึ งการ
วิเคราะห์ 

- การทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอน 
CLOs การประเมิน คะแนน เมื่อสิ้นสดุ
ภาคการศึกษา 

2 

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

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  เปิดสอนปี
การศึกษา 2564 จึงยังไม่ได้เปิดการเรียน
การสอน 

- ทบทวนแบบประเมินและดัชนีช้ีวัด
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ทบทวนกระบวนการน าผลจากแบบ
ประเมินมาพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ 
PDCA 

1 
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สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 

 
1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 

 - ลักษณะหลักสูตรเป็นโมดูลและการสอนร่วมกับภาคเอกชน  
 - วิเคราะห์จัดท าหลักสูตรจากปรัชญา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” คณะฯ บริหารจัดการร่วมกับหลักสูตร ในการ
ร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกับภาคเอกชน ผ่านกระบวนการลงนามความร่วมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ  
 - ผู้เรียนเรียนโมดูลในภาคเอกชน สถานประกอบการ ประเมินและเทียบผลการเรียนร่วมกับภาคเอกชน
สถานประกอบการ (ร่วมบริหารหลักสูตรและเป็นพ่ีเลี้ยง) 
 - มหาวิทยาลัยฯ ออกระเบียบรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรในลักษณะร่วมมือกับภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ 
 - มีกลุ่มผู้เรียน (ลูกค้าท่ีชัดเจน) จากกลุ่มผู้เรียนระดับ ปวส. มาศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) 
 - การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID 19 เพ่ือสร้างกระบวนการที่สอดคล้องตามปรัชญา 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ปรับกระบวนการสอนโดยเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาปฏิบัติ 
ระยะสั้น จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีก่อน และหากสถานการณ์ดีขึ้น น ารายวิชาปฏิบัติมาจัดการเรียน
การสอนต่อ โดยผู้เรียนในหลักสูตรส าเร็จการศึกษา ปวส. มาแล้ว มีทักษะการปฏิบัติ Hand - On ในตัวพอสมควร 
 - ส่งผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติในหน่วยงานในเครือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือเสริมทักษะ 
 - กรณีที่สถานประกอบการไม่อนุญาตให้ฝึกปฏิบัติหรือเข้าจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา : ปรับ
กระบวนการให้ผู้เรียนรับงานจากสถานประกอบการน ามาจัดท าและจัดส่ง และปรับวิธีในการวัดผลลัพธ์ของ
ผู้เรียน / กรณีจ าเป็นต้องเข้าสู่สถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการนั้นๆ 
 - การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือช่วยนักศึกษาและผู้ปกครอง 
 - กระบวนการใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 : ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ให้นักศึกษามีทักษะในการศึกษารายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็น
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางตามศาสตร์ / ผู้สอน – ผู้สอนร่วม ให้ใช้กระบวนการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ
สอน และให้ผู้เรียนสื่อสารกลับ โต้ตอบกันได้ / มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์ให้นักศึกษาใช้ SPEEXx / RMUTSV TEST 
ส าหรับสมรรถนะขาออก (ส าเร็จการศึกษา) ของผู้เรียน 
 - กระบวนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร : เนื่องด้วยนักศึกษาแรกเข้า (ส าเร็จ ปวส.) มีพ้ืนฐานด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษที่น้อย หลักสูตรจึงใช้กระบวนการให้ผู้เรียน เรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่าน MOOC 
และจัดส่งใบรับรองมายังหลักสูตร 
 
2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 - แนวคิก PLOs ของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ : วิเคราะห์หน้างานจากสถาน
ประกอบการเพ่ือให้ได้กลุ่มอาชีพ จากนั้นน ากลุ่มอาชีพมาจัดท ารายวิชา 
 - แนวคิด PLOs ไม่เชื่อมโยงกับ 3 โมดูลส าคัญ ที่มาจากผลการวิเคราะห์กลุ่มอาชีพจากสถาน
ประกอบการ และแนวคิด PLOs ตั้งต้นจากความต้องการ Stakeholders (NT, CAT) จริง แต่การเชื่อมโยงสู่การ
ก าหนด PLOs ยังไม่เชื่อมโยงกัน 
 - การจัดการเรียนการสอนร่วม (ถามผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก NT) : การด าเนินงานเป็นหลักสูตรร่วมกัน
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ครั้งแรก ในการร่วมก าหนดรายวิชา จัดการเรียนการสอนและการวัดผลผู้เรียน / แต่ทาง NT มีประสบการณ์ใน
การรับผู้เรียนจากสถานศึกษาต่างๆเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์มีความรู้ไม่ตรง
สายกับความต้องการของสถานประกอบการณ์ จึงมีแนวคิดในการท าหลักสูตรร่วมกัน **จุดแข็ง การพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรมการสื่อสาร การสื่อสารไร้สาย ในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 -  เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่เห็นภาพในการด าเนินการร่วมระหว่างหลักสูตรและสถานประกอบ
การณ์ที่ยังไม่ชัดเจน 
 - แผนในการจัดส่งผู้เรียนไปใน 14 จังหวัดภาคใต้ / แผนการวัดและประเมินผล : ประเมินด้วยรูปแบบ
การก าหนดสมรรถนะด้วยรูบิค ตามรายวิชาในแต่ละโมดูล **เบื้องต้น หลักสูตรจัดท าร่างการวัดผล หลังจากนั้น
จะท าไปหารือร่วมกับสถานประกอบการ ในกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 - การรับผู้เรียน : รับผู้เรียนที่ตรงตามคุณสมบัติ (ส าเร็จ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) / 
สัมภาษณ์ผู้เรียนโดยตรง รับรู้ถึงความสนใจทางด้านศาสตร์โทรคมนาคม 
 - หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้เรียน (ลูกค้า) มีการปรับยอดรับนักศึกษา : ยอดนักศึกษาที่ก าหนดรับจริง
ตามแผนแรก จ านวน 30 คน (1 ห้อง) ขยายและรับจริง จ านวน 65 คน (2 ห้อง) 
 - กระบวนการ PR หลักสูตร : หลักสูตรเปิด web page, Facebook เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตรจัดท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก – เชิงพ้ืนที่ เพื่อสื่อสารรายละเอียดและจุดแข็งของหลักสูตร 
 - กระบวนการ PR หลักสูตร สามารถเก็บลูกค้า (ผู้เรียน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ / และสามารถได้รั บ
ข้อมูลฐานลูกค้า (ผู้เรียน) กลุ่มใหม่ 
 - ควรเขียนกระบวนการ PR หลักสูตร ในรายงาน SAR ให้ชัดเจน / น าข้อมูลที่ได้รับจากการ PR ในทุก
ช่องทางมาวิเคราะห์ PDCA เพ่ือพัฒนาคุณภาพ / แนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร 
 - การเขียนรายงาน SAR ไม่ควรแปลภาษาไทย (ในหัวข้อ) เนื่องจากอาจจะท าให้สับสนกับจุดมุ่งหมายที่
เกณฑ์ถามถึง / และควรเขียนให้เห็นทุกอย่างที่หลักสูตรปฏิบัติ 
 - กรณีเครื่องมือ – สิ่งสนับสนุน – วัสดุฝึก : นอกจากใช้ทรัพยากรร่วมกับสถานประกอบการและคณะ – 
คณะได้มีการสนับสนุนงบประมาณวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ (งปม.65 งบฯ ชายฝั่งภาคใต้) 
 - กระบวนการจัดท า มคอ.3 ของหลักสูตร / การสื่อสารวิธีการ เป้าหมาย การอุธรณ์ผลไปยังผู้เรียน : 
หลักสูตรได้ด าเนินการวางแผนกระบวนการเรียนรู้และวัดผล (ตาม มคอ.2) **ยังไม่มีกระบวนการสื่อสารไปยัง
ผู้เรียน เพ่ือให้นักศึกษาทราบ และเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ PLOs, CLOs 
 - การวัดผลรายวิชาในลักษณะรูบิค วัดผลเฉพาะรายวิชาที่ผู้เรียนเรียนในสถานประกอบการ 
 - การวัดผล ผู้สอนชี้แจงวิธีการวัดแก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปรับกระบวนการวัดและ
ประเมินผล 
 - การวัดผลรายวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติ การประชุมร่วมอาจารย์ : มหาวิทยาลัยงดการสอบกลางภาพ 
และให้ผู้สอนประชุมร่วมเพ่ือหาแนวทางวัดและประเมินผล 
 - แผนการน าผลสะท้อนของผู้เรียนด้านการศึกษามาปรับกระบวนการ / การช่วยเหลือผู้เรียน : แนวคิด 
1) ในกรณีที่ผู้เรียนผลการเรียนต่ า พิจารณาเป็นรายบุคคลและเชิญนักศึกษามาพูดคุย และจัดกระบวนการเสริม
ให้ 2) ให้โอกาสผู้เรียนในกรณีที่ผู้เรียนหลงทาง 3) รายวิชาที่ผู้เรียนศึกษาในสถานประกอบการ ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ – วิธีการ ของสถานประกอบการ 
 - แผนการเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะ LLL : เสริมกระบวนการการรู้เทคโนโลยีในศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งให้ทันโลก / ใช้กระบวนการ Coaching กับผู้เรียน 
 - การสนับสนุนหลักสูตรของบุคลากรสายสนับสนุน : ใช้สายสนับสนุนของส านักงานสาขาและส านักงาน
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คณบดีในการสนับสนุนด้านวิชาการ กิจกรรม ของผู้เรียน 
 - ปรับปรุงกระบวนการทั้งการบริหารจัดการและการเขียนรายงานให้เห็นภาพทุกกระบวนการที่หลักสูตร
ได้ท าแล้ว ให้ชัดเจน / รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 25564 ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

 

 
 
          (รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์) 
              ประธานกรรมการ 

 
 
              
            (รศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์)    
                      กรรมการ   

 
             
 
               (ผศ.ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์)                       
                 กรรมการและเลขานุการ 

 



 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

ก ำหนดกำร 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 (1 กรกฎำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2564) 

ระดับหลกัสตูร ระดบัคณะ และ ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง (ปวส.) 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

ก ำหนดกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต (อส.บ.) สำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (1 กรกฎำคม 2563 – 30 มิถุนำยน 2564) 
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลำ กิจกรรม / กำรด ำเนินกำร 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2564 

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) 

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

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

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

ประธานกรรมการ : รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

กรรมการ : รศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรรมการและเลขานุการ : ผศ.ดร.จอมขวัญ สุทธินนท ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

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.สมพงษ์  แก้วหวัง หัวหน้าหลักสูตร 

(5) 
ผศ.ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ  
อ.กระวี อนนตรี 
อ.นวพล เทพนรินทร์ 
นายธวัชชัย เหนือคลอง NT Pub Co., Ltd. 
นายจิรัตต์ ส าราญ NT Pub Co., Ltd. 

กลุ่มท่ี 3 ผู้แทนผู้เรียน กลุ่มท่ี 4 ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(0) 
ไม่มี  

(0) 
ไม่มี  

กลุ่มท่ี 5 ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา กลุ่มท่ี 6 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
(0) 
ไม่มี  

(0) 
ไม่มี  



 
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 

/ 4. นำยอ ำมร... 



- 9 - 
 

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... 
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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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