
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่         /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
................................................................ 

ตำมมติที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2563 มีมติเห็นชอบ
กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (Asean University Network Quality Assurance : AUN – QA) ประกอบ
กับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนยุคใหม่และกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสังคมโลก อนึ่ง งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีหนังสือถึงหน่วยงำนคณะและวิทยำลัย ที่ อว 0655.01/773 
ลงวันที่ 9 กันยำยน 2563 เรื่อง แจ้งนโยบำยเห็นชอบให้หลักสูตรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) และสอดคล้องตำมนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 

/ หัวหน้ำหลักสูตร... 
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หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม   กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย     กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน     กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์   กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพ     กรรมกำร 
นำยจรัญ   ธรรมใจ    กรรมกำร 

 นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล    กรรมกำร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุษรำคัม ทองเพชร   กรรมกำร 
 นำยสมพงษ์    แก้วหวัง    กรรมกำร 
 นำยกระวี    อนนตรี    กรรมกำร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด    กรรมกำร 
 นำยอำลำวีย์   ฮะซำนี    กรรมกำร 
 นำงณปภัช    คงฤทธิ์    กรรมกำร 

นำยชนำธิป   ลีนิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวจุฑำทิพย์   ด ำมำก    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวสิริอร    ตระกูลเมฆ ี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวฟำรีดำ    หีมชูด    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวภำรดี    พงศ์จินต ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน 
(AUN – QA) หรือเกณฑ์มำตรฐำนที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

2. ก ำหนดกรอบนโยบำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ  
ทั้งในระดับหลักสูตร และ/หรือ ระดับคณะ ให้เป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) 

3. บริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เป็นไปมำตรฐำนหลักสูตร ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยฯ หรือ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกำศก ำหนด ตลอดจนสอดคล้องตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) 

/ พัฒนำระบบ... 



- 3 - 

4. พัฒนำระบบ กลไกและวิธีกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งในระดับหลักสูตร
และ/หรือ ระดับคณะ ให้เป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

5. ก ำกับ ติดตำม วำงแผนและด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) ครอบคลุมแผนกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินงำน
แผนพัฒนำคุณภำพ เป้ำหมำยคุณภำพ ข้อมูลพื้นฐำน กำรเก็บรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน ตลอดจนกำรด ำเนินงำนในส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง

6. ก ำหนดและมอบหมำยผู้รับผิดชอบมำตรฐำน องค์ประกอบและตัวชี้วัด ตำมระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

7. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกงำนตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

๒๘



ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที่          /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
................................................................ 

ตำมมติที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2563 มีมติเห็นชอบ
กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (Asean University Network Quality Assurance : AUN – QA) ประกอบ
กับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนยุคใหม่และกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทของสังคมโลก อนึ่ง งำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มีหนังสือถึงหน่วยงำนคณะและวิทยำลัย ที่ อว 0655.01/773 
ลงวันที่ 9 กันยำยน 2563 เรื่อง แจ้งนโยบำยเห็นชอบให้หลักสูตรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) และสอดคล้องตำมนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 

/ หัวหน้ำหลักสูตร... 
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หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพ  กรรมกำร 
นำยจรัญ ธรรมใจ กรรมกำร 
นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุษรำคัม ทองเพชร กรรมกำร 
นำยสมพงษ์   แก้วหวัง  กรรมกำร 
นำยกระวี  อนนตรี กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล  บุญรอด กรรมกำร 
นำยอำลำวีย์  ฮะซำนี กรรมกำร 
นำงณปภัช  คงฤทธิ์ กรรมกำร 
นำยชนำธิป  ลีนิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวฟำรีดำ   หีมชูด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวภำรดี   พงศ์จินต ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน
(AUN – QA) หรือเกณฑ์มำตรฐำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ

2. ก ำหนดกรอบนโยบำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
ทั้งในระดับหลักสูตร และ/หรือ ระดับคณะ ให้เป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

3. บริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เป็นไปมำตรฐำนหลักสูตร ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยฯ หรือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกำศก ำหนด ตลอดจนสอดคล้องตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

/ พัฒนำระบบ... 



- 4 - 

4. พัฒนำระบบ กลไกและวิธีกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งในระดับหลักสูตร
และ/หรือ ระดับคณะ ให้เป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

5. ก ำกับ ติดตำม วำงแผนและด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA) ครอบคลุมแผนกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินงำน
แผนพัฒนำคุณภำพ เป้ำหมำยคุณภำพ ข้อมูลพื้นฐำน กำรเก็บรวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน ตลอดจนกำรด ำเนินงำนในส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง

6. ก ำหนดและมอบหมำยผู้รับผิดชอบมำตรฐำน องค์ประกอบและตัวชี้วัด ตำมระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

7. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกงำนตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN – QA)

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ร่ำง/พิมพ์ 
ตรวจ 
ทำน 

รุง่นภา

๒๘


