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คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งหลักสูตรฯ มีภารกิจหลักที่
จะตองปฏิบัติ ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งประกอบดวย 4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 
4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองเรงดําเนินการ เชน คุณภาพของหลักสูตรฯ และบัณฑิต  ความทาทายของโลกาภิวัตน ซึ่งมีการ
เคลื่อนยายของนักศึกษาและบัณฑิตขามพรหมแดน ตลอดจนการพัฒนาองคความรูและการผลิตบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ที่เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน การ
พัฒนาภาคการผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่น
และชุมชน เปนตน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่ง
เปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนโดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อ
บริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งกําหนดใหอาจารย
ผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ  
นั่นคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (5ป) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2562เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ซึ่งไดมีการดําเนินงานระหวางวันที่ 1กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30มิถุนายน2563ตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 13 ตัวบงชี้ 6 องคประกอบ ซึ่งผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 6 องคประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.87 อยูในระดับดี โดยดานปจจัย
นําเขา (Input) มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.34 อยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนการ (Process) มีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.75 อยูในระดับดี และดานผลผลิต (Output) มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77 อยูในระดับดีมาก 

 
 
 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยทวิชาติ เย็นวิเศษ) 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วันที่ 26 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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สารบัญ 
หนา 

บทสรุปผูบริหาร           6 
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
-  หมวดที่ 1 ขอมลูทั่วไป         10 
-  หมวดที่ 2 อาจารย         14 
-  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต        33 
-  หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน   57 
-              ในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
-  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร        105 
-  หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน  112 

-  หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร      113 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)    119 
ตารางที่ 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง   120 
 จาก มคอ.2) 
ตารางที่ 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย    120 
ตารางที่ 1.1-11 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน  122 
                    คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                    อุดมศึกษาแหงชาต ิประจําปการศึกษา 2560 
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  128 
  ระดับชาติปการศึกษา 2561 (คาน้ําหนัก 0.20) 
ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล   129 
     (คาน้ําหนัก 0.80) 

  ตารางที่ A  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ     130
 ตารางที่ B  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     132 
 ตารางที่ C  ประเด็นที่ตองดําเนินการเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว    133
   และเปาหมายการพัฒนา 
 ตารางที่ D  แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย      133 
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บทสรุปผูบริหาร 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีรอบ
ระยะเวลาดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 13 ตัวบงชี้ และคิดคาเฉลี่ยจาก 13 
ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยทุกบงชี้ เทากับ 3.87 คะแนนระดับคุณภาพด ี

 
ขอมูลพื้นฐาน 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กอตั้งขึ้นเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2548 และมาตรา 
4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 และครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
 สาขาอุตสาหการ ไดกอตั้งขึ้นพรอมกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยไดโอน
นักศึกษาเดิมมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร และเปดรับนักศึกษาใหมในนามคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ในปการศึกษา 2553 ซึ่งเปนปแรกในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ในปการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการ (สาย
วิชาการ) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากเดิม ชื่อสาขาอุตสาหการ เปลี่ยนเปนสาขาครุศาสตร
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 132-8/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558  

ประธานหลักสูตรในปจจุบันชื่อ ผูชวยศาสตราจารยทวิชาติ เย็นวิเศษ มีอาจารยประจําทั้งสิ้น จํานวน 
7 คน ไมมีอาจารยประจําลาศึกษาตอ ดังนั้นมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 7 คน ภายในหลักสูตรไมมี
บุคลากรสายสนับสนุน ในปการศึกษา 2562 มีการเปดสอนในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ไมมีหลักสูตร
ปริญญาโท มีจํานวนนักศึกษาแรกเขา 28 คน ปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาอยูในระบบทั้งสิ้น 123 คน(ไมรวม
นักศึกษาตกคาง) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีความสอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาโดยมุงเนนวิชาชีพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพรอมเขาสูอาชีพและสามารถสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรมสูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ โดยใหบริการวิชาการ
แกสังคม ที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน อีกทั้ง
ยังทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ
ทางดานการเรียนการสอน ซึ่งไดมีการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จํานวน 6 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต องคประกอบ
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ที ่3 : นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 : อาจารยองคประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 
และองคประกอบที ่6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องคประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยที่ 3.87 
อยูในระดับดี   โดยดานปจจัยนําเขา (Input) มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 3.34 อยูในระดับคุณภาพดี ดาน
กระบวนการ (Process) มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 3.75 อยูในระดับคุณภาพดี และดานผลผลิต (Output) มีคา
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.77 อยูในระดับคุณภาพดีมาก  โดยมีคาคะแนนในแตละองคประกอบดังนี้ 

 
องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

 ผลการประเมิน  :  ผาน 
 ผลการดําเนินการของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
ซึ่งกําหนดใหใชเกณฑระดับปริญญาตรี จํานวน 3 ขอ ครบถวน 

 จุดแข็ง  
 มีโรงฝกงาน หองปฏิบัติการ และครุภัณฑรองรับทุกรายวิชาที่เปดสอนเปนหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนแบบเนนปฏิบัติการ (Active learning) ใหนักศึกษาไดรับการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. อาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการนอยควรสงเสริมใหมีการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการ 
 2. ควรรับอาจารยใหมที่มีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรฯ เพื่อทดแทนตําแหนงเกษียณ
และลาศึกษาตอในอนาคต 
 
องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

 ผลการประเมิน : 4.54 ระดับด ี
 หลักสูตรมีบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2560 (หลักสูตร 2553) จํานวน 23 คน เปนบัณฑิตที่
จบในรุน 20 คน จากจํานวนรับเขา 33 คน คิดเปนรอยละ 60.60 และมีบัณฑิต ตอบแบบสํารวจ 23 คน คิด
เปนรอยละ 100 โดยมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 23 คน ประกอบอาชีพอิสระ 1 คน มีงานทําระหวางเรียน
หรือมีงานทํากอนจบการศึกษา 1 คน เกณฑทหาร 0 คน และไมมีบัณฑิตที่ยังไมมีงานทํา  

 จุดแข็ง  
 1. บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรูทั้งทางทักษะดานชางและมีใบประกอบวิชาชีพครู
 2. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเปนผูสอนใน
สถานศึกษา 
 3. บัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีแนวโนมไดเปนอาจารยในสถานบันอาชีวศึกษามากขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
1. บัณฑิตควรไดรับความรูดานงานสารบรรณ หนังสือราชการ มากยิ่งข้ึน 

 
องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

 ผลการประเมิน : 3.33 ระดับดี 
 3.1 ระบบการรับนักศึกษา ผลการประเมิน 3.00 
 3.2 การสงเสริมและพัฒนาศึกษา ผลการประเมิน 4.00 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ผลการประเมิน 3.00 
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 หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาศึกษา การสงเสริม
และพัฒนา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามี
อัตราการคงอยูที่สูง มีอัตราการออกกลางคันนอย ตลอดจนหวังใหนักศึกษาที่จบการศึกษาเปนบัณฑิตที่มี
ความรู และทักษะสามารถปฏิบัติงานและสามารถเปนกําลังสําคญัในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 จุดแข็ง  
 1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน และมีการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการ
จัดกิจกรรม อบรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ และจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการใหแกนักศึกษาเปน
ประจําทุกป 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
 
องคประกอบที่ 4 : อาจารย 

 ผลการประเมิน : 3.92 ระดับด ี
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ผลการประเมิน 4.00 
 4.2 คุณภาพอาจารย ผลการประเมิน 3.77 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ผลการประเมิน 4.00 
 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 คน ซึ่งไดดําเนินการตามระบบและกลไกการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการ
สอนและการวิจัย อาจารยประจําหลักสูตร มีตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยจํานวน 1 คน ผูชวย
ศาสตราจารย 1 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 4 คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
 

 จุดแข็ง  
 1. หลักสูตรมีอาจารยที่เปนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญดานโลหะกรรมผง และไดรับรางวัลระดับจากการ
นําเสนอผลงานระดับนานาชาติ 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรขอสนับสนุนงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งจากแหลง
ทุนภายในและภายนอกเพื่อขอกําหนดตําแหนงผลงานทางวิชาการ 
 
องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 ผลการประเมิน : 4.00 ระดับด ี
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ผลการประเมิน 4.00 
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบนการเรียนการสอน ผลการประเมิน 4.00 
 5.3 การประเมินผูเรียนผลการประเมิน 3.00 
 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 ผลการประเมิน 5.00 
 หลักสูตรไดมีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการวางแนวทางดานการเรียนการสอน และการ
ประเมินผูเรียน โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรในการพิจารณาและการบริหารหลักสูตรเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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 จุดแข็ง  
 1. หลักสูตรไดปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษามีทักษะปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 2. หลักสูตรไดกําหนดผูสอนตามการศึกษาและความเชี่ยวชาญเพ่ือใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
 
 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1.ควรใหอาจารยผูสอนเนนการประเมินผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู และใชวิธีการประเมินที่
หลากหลายใหมากขึ้น 
 
องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ผลการประเมิน : 3.00 ระดับปานกลาง 
 จุดแข็ง  

 1.หลักสูตรมีเครื่องมือและอุปกรณดานงานเชื่อมและโลหะวิทยา 
 2. เปนหลักสูตรที่มีโรงงานหลอโลหะแหงเดียวในภาคใต 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. เครื่องมือและอุปกรณดานงานเชื่อมบางรายการมีอายุการใชงานที่ยาวนานอาจตองมีการซอมบํารุง 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะหตาม
องคประกอบคุณภาพ 

 จุดแข็ง 
 1. หลักสูตรมีเครื่องมอืและอุปกรณทางดานงานเชื่อม งานหลอโลหะ และโลหะวิทยา  
 2. คณะ/หลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาตนเองทั้งในดานการพัฒนาวิชาชีพและงานวิจัย 
 3. บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีความรูทั้งทางทักษะดานชางและมีใบประกอบวิชาชีพครู 
 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 1. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรกําหนดตําแหนงทางวิชาการเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตร
มีตําแหนงทางวิชาการนอย 
 2. หาแนวทางปองกันนนักศึกษาที่สอบผานแตไมมารายงานตัวนักศึกษา 
 3. สงเสริมนักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะในเวทีระดับประเทศ 
 

 แนวทางพัฒนาเรงดวน  
 1.จัดหาวัสดุฝกและเครื่องมือที่มีความทันสมัยเพื่อใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
 2. การสงเสริมนักศึกษาดานทักษะปฎิบัติเพื่อใหสามารถทดแทนบุคลากรดานอาชีวศึกษาในอนาคต 
 3. สงเสริมนักศึกษาใหมีสวนรวมทํางานวิจัยกับอาจารย  
 4. สงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัย เผยแพรผลงานวิชาการ และขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําปการศึกษา 2562 

 
หมวดที1่: ขอมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร25531971102358 
 
อาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปจจุบัน 
อาจารยประจําหลักสูตร  

ปการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที/่วันที่ผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นายสชุาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

1. นายสุชาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสด)ุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

2. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
    ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
    ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

2. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

3.นายทวิชาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสด)ุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

3. นายทวิชาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสด)ุ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

4.นายอภิรพ แกวมาก 
    ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
    ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

4. นายอภิรพ แกวมาก 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

5.นายจรัญ ธรรมใจ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 

5.นายจรัญ ธรรมใจ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสด)ุ 
อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 

 

หมายเหตุ: 1) กรณีหลักสูตรมีแขนงใหระบุชื่อแขนงตามดวยช่ืออาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยแขนงละ 3 คน 
2) กรณีหลักสูตรขอใชตางพื้นที่ใหระบุช่ือหนวยงานท่ียืมหลักสตูรไปใชตามดวยช่ืออาจารยประจําหลักสูตร เรียงลาํดับจาก
เจาของหลักสตูรและตามดวยหนวยงานท่ียืมหลักสูตรไปใช 
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อาจารยผูสอน(อาจารยประจําภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
1. รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ วศ.ม. วิศวกรรมวัสด ุ รองศาสตราจารย 
2.ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ วศ.ม. วิศวกรรมวัสด ุ ผูชวยศาสตราจารย 
3.นายพิชิต เพ็งสุวรรณ ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร อาจารย 
4.นายอภิรพ แกวมาก ค.อ.ม. เครื่องกล อาจารย 
5.นายจรัญ ธรรมใจ วศ.ม. วิศวกรรมวัสด ุ อาจารย 
6. ผศ.ปยะ ประสงคจันทร ค.อ.ม. การบริหารงานอาชีวศึกษา ผูชวยศาสตราจารย 
7. ผศ.วิมลบุญรอด วศ.ม.การจัดการอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารย 
8. นางสาวมณฑนรรหวัฒนกุล กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาจารย 
9.นายจักรกฤษฎ แกวประเสริฐ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาจารย 
10. นายปติพงศ เกิดทิพย ค.อ.ม.ไฟฟา อาจารย 
11. นางวรลักษณ แกวเอียด ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) อาจารย 
12. นางสาวฉารีฝะ หัดยี กศ.ม. การวิจัยและประเมิน อาจารย 
13. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาการสอน อาจารย 
14. นางสาวฤทัย ประทุมทอง ค.อ.ม.ไฟฟา อาจารย 
15. นางสาวนุชจิเรศ แกวสกุล ค.อ.ม.(ไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส) อาจารย 
16. นายจักรพงษ จิตตจํานงค วท.ม.เทคโนโลยีปโตรเลียม อาจารย 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
17. ผศ.ปยวิทย สุวรรณ กศ.ม (การบริหารการศึกษา) ผูชวยศาสตราจารย 
18. ผศ.จตุพร ใจดํารงค  ผูชวยศาสตราจารย 

คณะศิลปะศาสตร 
19. ผศ.สมบูรณประสงคจันทร กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ผูชวยศาสตราจารย 
20. นายจักรกฤษณ จุฑาทิพรัตน ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา อาจารย 
21. นางสาวมาริสา เส็นเหมาะ วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ อาจารย 
22. ผศ.นพดล โพชกําเหนิด วท.ม.ชีววิทยา ผูชวยศาสตราจารย 

 
อาจารยผูสอน(อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 
 ไมมีอาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตัวบงช้ี 1.1) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ  มี จํ านวนอาจารยประจํ า
หลักสูตร จํานวน 5 คน  
และทั้ง 5 คนไมไดประจําหลักสูตร
เกิน 1 หลักสูตร 
และทั้ง 5 คนเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลา 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ. ในการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีดังนี้ 

1) มี อ า จ า ร ย ร ะดั บ คุณวุ ฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 1 คนและระดับ
คุณวุฒิ ปริญญาโท จํานวน 4 คน
และทุกคนมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับหลักสูตร 

      2) มีอาจารยดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยจํานวน 1 คน และ
ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 1 คน 

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ในปการศึกษา 2562 หลักสู ตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ กํ า ห น ด ดั ง นี้ 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตร5 ป กําหนดครบระยะเวลา
ตองปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 
2562 ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานที่คุรุสภากําหนดเปน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตร 4 ป 
เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563  
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 
- สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบ
หลั กสู ตร ในคราวประชุ มครั้ ง ที่ 
8/2562 วันที่  7  ตุ ลาคม 2562 
- สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่181-
9/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 
และจะครบรอบปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งตอไปในปการศึกษา 2567 

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ขอ 2  ขอ 11  
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา ประเมินองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ถึง ขอ 11 
3. เกณฑการประเมินขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไม
เปนไปตามเกณฑใหระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยดวย 

4. เกณฑขอ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที ่24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) ของตัวบงชี้ที่ 1.1 ในองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน มาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การกํากับมาตรฐานจึงไม
ตองประเมินในขอนี ้

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผาน 
 ผาน 

 ไมผาน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ที่ 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่
มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้น
ดวยการวางแผนและการลงทุนดวยงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลัง
อาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตรมีจํานวน
อาจารยที่ มีความรู  ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมี
ประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี ้

 

 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับและ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
1.วิเคราะหความตองการอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาดังนี ้

1.1  คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
1.2  อาจารยกําลังจะเกษียณ 
1.3  อาจารยที่ตองการลาศึกษาตอ 
1.4  อาจารยที่กําลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาตอ 

2.หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะหใหกับฝายบริหารของคณะฯ 

2.1 หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะหความตองการอาจารยประจําหลักสูตร
แกฝายบริหารของคณะฯ 

IE-4.1-01 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่1-
1/2562 วันที่ 7 
มิถุนายน 2562 
IE-4.1-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 30 
พฤษภาคม 2562 
IE-4.1-03 สัญญาจาง 
รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ เปน
พนักงานมหาวิยทาลัย 
IE-4.1-04 ภาระโหลด
ของอาจารยประจํา
หลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
3.ฝายบริหารของคณะฯจัดทําแผนการรับ หรือแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

3.1 ฝายบริหาร(งานบุคลากร)ของคณะฯ จัดทําแผนการรับอาจารยประจํา
หลักสูตร เสนอตอมหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) 
3.2 มหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรับสมัคร  สอบคัดเลือก 
ประกาศผล และรับรายงานตัว 

4.ประเมินและติดตาม 
(หมายเหตุ:กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ใหพิจารณา
คุณสมบัตอิาจารยประจําที่มีอยูเดิมกอนเปนอันดับแรก) 
 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรดําเนินการดานระบบการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

(P)หลักสูตรไดรวมประชุมครั้งที่ 1-1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562เพื่อ
ทบทวนระบบการรับอาจารยประจําหลักสูตร จากปการศึกษา 2561และ
วิเคราะหและเตรียมความพรอมในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อเขา
ทดแทน อ.ประจําหลักสูตรที่กําลังจะเกษียณอายุราชการในปการศึกษา 2561 
(รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ)และสํารองไวเพื่อใหอาจารยประจําลักสูตรสามารถลาศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกได จํานวน 2 อัตรา โดยกําหนด คุณสมบัติอาจารยที่จะ
รับเขาใหมและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

โดยหลักสูตรไดใชระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่
คณะฯไดจัดทําขึ้นมาจัดทําแผนเพื่อบรรจุเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี ้

1) วิเคราะหรายวิชาที่จะตองสอนทดแทนอาจารยเกษียณ (รศ.สุชาติ เย็น
วิเศษ) 

2) แทนรายวิชาที่ขาดอาจารยผูสอนเนื่องจากภาระโหลดของอาจารย
ผูสอนเดิมสูง เชนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม สถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม เปนตน 

หลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรไวดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี จบการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ค.อ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ 
ระดับปริญญาโท จบการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ค.อ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ หรือ วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 
ระดับปริญญาเอก วศ.ด. คอ.ด. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

วิศวกรรมวัสดุ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล 
(D)ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนการรับและ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้ 
1) จากการดําเนินการของอาจารยประจําหลักสูตร ตอคณะฯ ซึ่งมีความ

ตองการประจําหลักสูตรจํานวน 2 ตําแหนง พบวาทางมหาวิทยาลัยไมมีตําแหนง
เพียงพอและตองกระจายตําแนงใหกับหลักสูตรอื่นๆ ภายในคณะ จึงใหตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยมา 1 ตําแหนง ในคุณวุฒิปริญญาโท โดยใหดําเนินการจาง
รองศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ ในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
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2) ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 

พฤษภาคม 2562ประธานหลักสูตรไดนําเสนอความตองการรับอาจารยประจํา
หลักสูตร ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พรอมทั้งนําเสนอคุณสมบัติ
ของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา  

(C) หลักสูตรไดรวมประชุมประเมินระบบการรับอาจารยเพื่อเตรียมความ
พรอมเปนอาจารยประจําหลักสูตร หลังจากการรับอาจารยประจําหลักสูตร
พบวาระบบการรับไมมีปญหา แตการรับอาจารยเพิ่มยังไมไดตามเปาสงผลให
อาจารยประจําหลักสูตรยังมีภาระโหลดในการสอนที่สูง และไมมีอาจารยทดแทน
ในกรณีท่ีมีอาจารยลาศึกษาตอ 

(A) หลักสูตรไดวางแนวทางการรับอาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มโดยยังคง
ใชคุณสมบัติเดิม เพื่อทดแทนอาจารยในกรณีลาศึกษาตอหรือในกรณีไมไดจาง
รองศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอ 

 

ระบบการบริหารอาจารย  

 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการบริหาร

อาจารย ดังนี้ 
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางและจัดทําแผนในการบริหารอาจารย 

1.1 วิเคราะหภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
1.2 จัดสรรสวัสดิการแกอาจารยประจําหลักสูตร 
1.3 จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.หลักสูตรกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอาจารยประจําหลักสูตร 

3.อาจารยประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้งเสนอแนะตอ

ประธานหลักสูตร 

4.ประชุมปรับปรุงแผนในการบริหารอาจารย 

 

IE-4.1-04 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1-
1/2562 วันที่ 7 
มิถุนายน 2562 
 

IE-4.1-05 แผนการ
บริหารอาจารย 
 
IE-4.1-06 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3-1/2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2562 
 
 
 



17 
มคอ. 7 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 ในปการศึกษา 2562หลักสูตรดําเนินการในการบริหารอาจารย ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนหาแนวทางและจัดทําแผนในการ
บริหารอาจารยในปการศึกษา 2562 โดยมีกําหนดการประชุมในครั้งที่ 1-
1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยไดมอบหมายภาระหนาที่รับผิดชอบงาน
ภายในหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากภาระงาน คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ มาใชในการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายให
อาจารยประจําหลักสูตร จัดทําแผนการพัฒนาตนเองอยางนอยคนละ 1 ครั้งตอ
ป ตลอดจนขอเสนอแนะจากอาจารยในรอบปการศึกษาที่ผานมา 

(D)หลักสูตร ไดมีการนําผลการจัดทําแผนการบริหารอาจารย ซึ่งพิจารณา
จากความเหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความรู ความสามารถ และประสบการณ มาใช
ในการดําเนินงานของหลักสูตรโดยการกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 
ใหครอบคลุมพันธกิจตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก การสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการนี้หลักสูตรได
กําหนดอาจารยประจําหลักสูตรมีหนาที่รับผิดชอบ ในดานตางๆ เพื่อชวยกันดูแล
หลักสูตรและนักศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนมอบหมายใหอาจารยประจํา
หลักสูตรพัฒนาตนเองตามความตองการของตัวเองดังนี้ 

ดานภาระหนาที่รับผิดชอบดานการสอน 
1. รองศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ เปนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางดานโลหะวิทยา การทําวิจัยและการสอน หลักสูตรจึงไดมอบหมายให รศ.สุ
ชาติ เย็นวิเศษ รับผิดชอบดูแลเครื่องมือทางโลหะวิทยา เปนอาจารยประจําวิชา
โครงงาน และเปนที่ปรึกษาใหแกอาจารยที่มีประสบการณในการสอนนอย ใน
การเตรียมการสอน การออกขอสอบ และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

2. ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ เปนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในดานการสอน 
โดยเฉพาะงานพัฒนาหลักสูตร วิชาชีพครู หลักสูตรจึงไดมอบหมายให ดร.พิชิต 
เพ็งสุวรรณ รับผิดชอบหนาที่ดูแลนักศึกษาฝกสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน 

3. ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ เปนประธานหลักสูตร มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดูแล บริหาร ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข 
ตลอดจนดูแลรับผิดชอบเครื่องมือโดยเฉพาะ เครื่องทดสอบวัสดุซึ่งมีความสําคัญ
ตอนักศึกษาเปนอยางมาก 

4. อ.อภิรพ แกวมาก เปนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ ในดานงานเชื่อม 
งานโละแผน งานวิชาชีพครู และงานพัฒนานักศึกษา หลักสูตรจึงมอบหมายใหมี
หนาที่รับผิดชอบดูแล อาคารปฏิบัติงานเชื่อม (อาคารเรียน 14) การบริการ
วิชาการ และดูแลงานกิจกรรมนักศึกษา 

5. อ.จรัญ ธรรมใจ เปนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ ในดานงานเครื่องมือ
กล และงานเอกสารภายในหลักสูตร หลักสูตรจึงมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบ
รายวิชางานทักษะชางพื้นฐาน งานการสอนดานเครื่องมือกล งานเครื่องมือวัด
และมาตรวิทยาการบริการวิชาการ รวมถึงงานสารบรรณ งานเอกสารตางๆ ของ
หลักสูตร 
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ดานภาระหนาที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร 
ในการบริหารหลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตรจะมีหนาที่ความ

รับผิดชอบในการตางๆดังนี ้
1. รองสาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ เปนอาจารยอาวุโสประจํา

หลักสูตร มีหนาที่ใหคําปรึกษา แกอาจารยในหลักสูตร ตลอดจน

การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน เครื่องจักรและสื่อการเรียนการ

สอนของหลักสูตรใหอยูในสภาพใชงานได และการบริหารวัสดุฝก

เพื่อใหนักศึกษาไดใชอยางเพียงพอ 

2. ดร. พิชิต เพ็งสุวรรณ มีหนาที่รับผิดชอบ งานทางดานวิชาชีพครู ที่

จะตองประสานงานกับสถาบันเครือขาย และดูแลเกี่ยวกับ

มาตรฐานทางดานวิชาชีพครู ตลอดจนการประสานงานรวมกับ

คณะฯและคุรุสภาในการขอใบประกอบวิชีพครูและงานปรับปรุง

หลักสูตร 

3. ผูชวยศาสตราจรยทวิชาติ เย็นวิเศษ เปนประธานหลักสูตร มีหนาที่

บริหารติดตามงานในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และมีหนาที่

ในการวางระบบอาจารยผูสอน การดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะการ

เปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปสุดทาย เนื่องจากจะตอง

ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษาในดานตางๆ และตองดูแลงาน

เกี่ยวกับเอกสารคํารองตางๆ เพื่อความสะดวกในการบริการ

นักศึกษาจึงตองให ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ เปนอาจารยที่ปรึกษา 

นักศึกษาชั้นปสุดทายและงานบริการวิชาการ 

4. อ.อภิรพ แกวมาก มีหนาที่รับผิดชอบ ในการดูแลนักศึกษา ดาน

กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา งานบริการวิชาการ การ

ประสานงานกับผูปกครองนักศึกษา(กรณีนักศึกษามีปญหา)การ

ประสานงานกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเครือขาย 

ดูแลระบบการฝกสอน ฝกงานของนักศึกษา ใหเปนไปตามแผนและ

ระบบที่วางไว 

5. อ.จรัญ ธรรมใจ มีหนาที่รับผิดชอบ ในการดูแลติดตามประสานงาน

ติดตาม มคอ.3,4,5,6 เพื่อใหเปนไปตามแผนของงานวิชาการ

กําหนด ตลอดจนดูแลกิจกรรม 5 ส. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิต การติดตามภาวะความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดูแลงานดานเอกสาร หนังสือภายใน 

การจัดตารางสอน 
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ดานการพัฒนาตนเองตามความถนัดและรายวิชาที่สอน 
ในทุกๆป คณะฯ จะมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเอง

ของอาจารยประจําหลักสูตร โดยอาจารยสามารถดําเนินการเลือกวิธีการพัฒนา
ตนเองไดตามความตองการ ดังนั้นหลักสูตรจึงมอบหมายใหอาจารยประจํา
หลักสูตรกําหนดวิธีการและงานที่ตองการพัฒนาหลักสูตรดวยตนเองและขอ
อนุญาตดําเนินการตอคณะฯ ซึ่งในปการศึกษา 2562 เปนปที่มีสถานการณของ
การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธใหม (Covid 2019)  อาจารยจึงตองปรับตัว
แนวทางพัฒนาตนเองในการเขารวมโครงการ ในดานตางๆ ดังนี้ 
 รองศาสตราจารยสุชาติ  เย็นวิ เศษ ผานการอบรม ผานระบบ
แพลตฟอรมเพื่ อการเรียนรู ออนไลนตลอดชี วิ ต  กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai Mooc) ในรายวิชา “การใช Google 
App for Education สําหรับการจัดการหองเรียน” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2563 
 อาจารยพิชิต เพ็งสุวรรณ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา   
 ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
 และผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอด
ชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai Mooc) ใน
รายวิชา “การใช Google App for Education สําหรับการจัดการหองเรียน” 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  
 อาจารยอภิรพ แกวมาก ผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการ
เรียนรูออนไลนตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(Thai Mooc) ในรายวิชา “การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview 
of Creating an edX Course)” เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2563 
 อาจารยจรัญ ธรรมใจ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
 และผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอด
ชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai Mooc) ใน
รายวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 
 ดานงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ดานวิจัย ในปการศึกษา 2562 อาจารยประจําหลักสูตร ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยไดแก  
 1. ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ และ อ.จรัญ ธรรมใจ ไดรับการสนับสนุนวิจัย
ประเภทเงินรายไดในหัวขอเรื่อง การพัฒนาชุดการฝกทักษะการตรวจสอบรอย
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ราวดวยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหการ 
งบประมาณ 25,000บาท 
 2. ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ไดรับการสนับสนุนุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกไดแกการวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ชุดโครงการวิจัยภายใตแผนงานสําคัญ (Flagship) 
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2563 ภายใต
ชื่อชุดโครงการ การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ
หนุนเสริมผูประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรังและลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาตอนลางจังหวัดสงขลา โครงการยอยที่ 20 การวิจัยและ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสูการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตําบลพะตง 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  งบประมาณ 400,000 บาท สัดสวนของการวิจัย 
10 เปอรเซ็นต 
 3. อ.จรัญ ธรรมใจ ไดรับการสนับสนุนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก
ไดแกการวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
(สอวช.) ชุดโครงการวิจัยภายใตแผนงานสําคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2563 ภายใตชื่อชุดโครงการ การ
พัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริม
ผูประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรังและลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาตอนลางจังหวัดสงขลา  
 - โครงการยอยที่ 8 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาลูกเดือยสูการ
ยกระดับสูเศรษฐกิจฐานรากของกลุมเกษตรกร อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
งบประมาณ 400,000 บาท สัดสวนของการวิจัย 10 เปอรเซ็นต 
 - โครงการยอยที่ 17 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑจาก
ตาลโตนดของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา งบประมาณ 500,000 บาท สัดสวน
ของการวิจัย 10 เปอรเซ็นต 
 - โครงการยอยที่ 20 การวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสู
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
งบประมาณ 400,000 บาท สัดสวนของการวิจัย 20 เปอรเซ็นต 
 นอกจากนี้ อ.จรัญ ธรรมใจ ไดเปนผูรวมโครงการวิจัย ภายใตการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักการวิจัยแหงชาติ ภายใตทุนอุดหนุนการทํากิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย “เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไมกวน
ของชุมชนดวยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไมควบคุมดวยระบบอัตโนมัติและเครื่อง
อัดแทงผลไมกวน ภายใตโครงการการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนสังคม” งบประมาณ 1,200,000 บาท 
 ดานบริการวิชาการ คณะ ฯ ไดลงนามความรวมมือ (MOU) กับชุมชน 
ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา ในการใหบริการวิชาการแกชุมชน มาตั้งแตป
การศึกษา 2561 ซึ่งกอนดําเนินโครงการบริการวิชาการ คณะฯ ไดดําเนินการ
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สํารวจความตองการของชุมชน โดยการใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
รวมเขาประชุมเพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับชุมชน ซึ่งทุกปการศึกษาจะมี
โครงการบริการวิชาการที่หลักสูตรจะตองรับผิดชอบอยางนอย  1 โครงการ ซึ่ง
ผูรับผิดชอบหลัก ไดแก ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ อ.อภิรพ แกวมาก และอ.จรัญ 
ธรรมใจ  

(C) หลักสูตรฯ ไดรวมประชุมเพื่อประเมินระบบการบริหารอาจารย ของ
อาจารยประจําหลักสูตรตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายซึ่งไดผลดังนี้ จากการ
กําหนดภาระหนาที่รับผิดชอบพบวาการบริหารงานหลักสูตรตามภาระหนาที่
รับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอย  อยางไรก็ตามสําหรับการบริหารหลักสูตร
ไดเล็งเห็นวาในอนาคตจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยหลักสูตรในหลักสูตร
ปรับปรุ ง  2563 โดยจะเปลี่ ยนเปนอาจารยกฤษฎา คงพูน  แทนรอง
ศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ จึงควรใหมีการมอบหมายงานใหอาจารยกฤษฎา 
คงพูน ดูแลงานในหลักสูตรโดยมีอาจารยในหลักสูตรชวยกันเปนพี่ เลี้ยง 
นอกจากนี้ในที่ประชุมไดรับการแจงจาก อ.จรัญ ธรรมใจ วาไดรับโลเกียรติคุณ 
ในฐานะนักวิจัยดีเดน สาขาการบริการวิชาการแกสังคม ในงานมหกรรมวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS RESEARCH EXPO 
2019) ณ หางสรรพสินคา เซนทรัล พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 

(A) ในปการศึกษาถัดไปหลักสูตรไดเสนอใหอาจารยในหลักสูตรทกคน
ตองไปอบรมตามความเชี่ยวชาญของตนโดยเฉพาะตองตรงตามรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ และตองพัฒนาตนเองโดยการทําวิจัยเพิ่มเติมและตอเนื่อง นอกจากนี้
ยังแจงใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อใชสําหรับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและพัฒนนาตนเอง
ตอไป 

 
ผลที่เกิดเปนรูปธรรม 
 อ.จรัญ ธรรมใจ ไดรับโลเกียรติคุณ ในฐานะนักวิจัยดีเดน สาขาการ
บริการวิชาการแกสังคม ในงานมหกรรมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 2562 (RUTS RESEARCH EXPO 2019) ณ หางสรรพสินคา เซนทรัล 
พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  IE-4.1-08แผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
ประจําป2558-2563 
IE-4.1-09แบบสรุปผล
การพัฒนาคณาจารย 
IE-4.1-10รายงาน
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจําป
การศึกษา2563 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการสงเสริม

และพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
1. ประชุมเพื่อหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1.1 ความตองการตําแหนงทางวิชาการ 
1.2 ความตองการศึกษาตอของอาจารย 
1.3 ความตองการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพของอาจารย 

 
2.  อาจารยประจําหลักสูตร จัดทําแผนการสงเสริมและการพัฒนาอาจารย 

2.1 จัดทําแผนดานอัตรากําลัง การหาตําแหนงทดแทน การเลิกจางและ
เกษียณอายุ 

2.2 จัดทําแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย 
3.  หลักสูตรรายงานผลแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ใหกับฝายบริหาร
ของคณะฯ (งานแผนฯ) 

3.1 การสงเสริมอาจารยดานการเรียนการสอน 
3.2 การสงเสริมอาจารยดานการทํางานวิจัยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
3.3 การสงเสริมอาจารยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
3.4 การสงเสริมอาจารยดานบริการวิชาการ 

4.  ประเมินและติดตามผล ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรดําเนินการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยดังนี้ 

 (P)หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาการพัฒนาอาจารย 
ใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  การเพิ่มทักษะทางดานวิชาชีพสอบถามความ
ตองการสงเสริมอาจารยดานการเรียนการสอนการสงเสริมใหอาจารยพัฒนา
ตนเองในการสรางผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมใหทําวิจัยเพื่อ
พัฒนานักศึกษา และนําไปสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยสํารวจ
ความตองการศึกษาตอของอาจารย นอกจากนี้ก็มีการติดตามความตองการ
พัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพของอาจารย ตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2561 

 (D) ในปการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุม
เพือ่เปนการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรดังนี้ 

IE-4.1-11แนวทาง
คัดเลือกขาราชการ
ดีเดน 
IE-4.1-12แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรสายวิชาการ 

 
IE-4.1-13 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1-2/2562 
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 1.การสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
 2. การสงเสริมดานการบริการวิชาการ โดยในปการศึกษา 2562 มีการ

สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร มีการบริการวิชาการใหแกชุมชน เพื่อเปน
การสงเสริมการพัฒนาตนเองและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย และเพื่อเปน
การสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก  
 3.หลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตร เตรียมตัวในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามวงรอบ 5 ป ของการใชหลักสูตรปรับปรุง 2558 ตาม
แผนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตร
จะตองมีผลงานวิชาการเผยแพร อยางนอย 1 เรื่อง ตออาจารย 1 ทาน ในรอบ 5
ปและการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งในปการศึกษา 2562 มีอาจารย
นําเสนอผลงานวิจัยดังนี้ 
 1) จรัญ ธรรมใจ ประภาศ เมืองจันทรบุรี และทวิชาติ เย็นวิเศษ. 2562, 
อิทธิพลของแกสผสมอารกอนและคารบอนไดอกไซดที่สงผลตอแนวเชื่อมของ
เหล็กกลาไรสนิม เกรด 304 ในกรรมวิธีการเชื่อมทิก .รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 10”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร, 19-20 กันยายน 2562, หนา 
B141 – B149. 
 2) พิชิต เพ็งสุวรรณอภิรพ แกวมาก และ ณัฐวุฒิ สุภารัตน. 2562, 
ผลกระทบของอุณหภูมิอบคืนไฟที่มีตอโครงสรางจุลภาคและความแข็งของเหล็ก
ทํามีดพรา.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 10”,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร,  
19-20 กันยายน 2562, หนา B448 – B457. 
 3) บุษราคัม ทองเพชร และ อภิรพ แกวมาก. 2562. การพัฒนาวีดีโอ
มัลติมีเดียเรื่องงานเชื่อมแกส รายวิชางานทักษะชางพื้นฐาน 2 หลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครูชาง
อุตสาหกรรม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งที่ 57. มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร, 29 มกราคม- 
1 กุมภาพันธ 2562, หนา 89-96. 
 4. การสงเสริมดานการพัฒนาตนเองทางดานวิชาชีพ 
 รองศาสตราจารยสุชาติ  เย็นวิ เศษ ผานการอบรม ผานระบบ
แพลตฟอรมเพื่ อการเรียนรู ออนไลนตลอดชี วิ ต  กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai Mooc) ในรายวิชา “การใช Google 
App for Education สําหรับการจัดการหองเรียน” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2563 
 อาจารยพิชิต เพ็งสุวรรณ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 
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 ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
 และผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอด
ชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai Mooc) ใน
รายวิชา “การใช Google App for Education สําหรับการจัดการหองเรียน” 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  
 อาจารยอภิรพ แกวมาก ผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการ
เรียนรูออนไลนตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(Thai Mooc) ในรายวิชา “การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview 
of Creating an edX Course)” เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2563 
 อาจารยจรัญ ธรรมใจ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
 และผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอด
ชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai Mooc) ใน
รายวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

5.การสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ โดย
การจัดทําเอกสารประกอบการสอน และเตรียมผลงานวิจัยตามกรอบของ กพอ. 
กําหนด 

สําหรับการสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยในปการศึกษา 2562 พบวาอาจารย
ประจําหลักสูตรหลายทานไดดําเนินการขอสนับสนุนทุนวิจัยทั้งงบประมาณเงิน
รายไดและทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ดังนี้ 
 1. ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ และ อ.จรัญ ธรรมใจ ไดรับการสนับสนุนวิจัย
ประเภทเงินรายไดในหัวขอเรื่อง การพัฒนาชุดการฝกทักษะการตรวจสอบรอย
ราวดวยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหการ 
งบประมาณ 25,000บาท 
 2. ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ไดรับการสนับสนุนุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกไดแกการวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ชุดโครงการวิจัยภายใตแผนงานสําคัญ (Flagship) 
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2563 ภายใต
ชื่อชุดโครงการ การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ
หนุนเสริมผูประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรังและลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาตอนลางจังหวัดสงขลา โครงการยอยที่ 20 การวิจัยและ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสูการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตําบลพะตง 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  งบประมาณ 400,000 บาท สัดสวนของการวิจัย 
10 เปอรเซ็นต 
 3. อ.จรัญ ธรรมใจ ไดรับการสนับสนุนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก
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ไดแกการวิจัยจากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
(สอวช.) ชุดโครงการวิจัยภายใตแผนงานสําคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2563 ภายใตชื่อชุดโครงการ การ
พัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริม
ผูประกอบการชมุชนในเขตพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรังและลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาตอนลางจังหวัดสงขลา  
 - โครงการยอยที่ 8 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาลูกเดือยสูการ
ยกระดับสูเศรษฐกิจฐานรากของกลุมเกษตรกร อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
งบประมาณ 400,000 บาท สัดสวนของการวิจัย 10 เปอรเซ็นต 
 - โครงการยอยที่ 17 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑจาก
ตาลโตนดของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา งบประมาณ 500,000 บาท สัดสวน
ของการวิจัย 10 เปอรเซ็นต 
 - โครงการยอยที่ 20 การวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสู
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
งบประมาณ 400,000 บาท สัดสวนของการวิจัย 20 เปอรเซ็นต 
 นอกจากนี้ อ.จรัญ ธรรมใจ ไดเปนผูรวมโครงการวิจัย ภายใตการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักการวิจัยแหงชาติ ภายใตทุนอุดหนุนการทํากิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย “เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไมกวน
ของชุมชนดวยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไมควบคุมดวยระบบอัตโนมัติและเครื่อง
อัดแทงผลไมกวน ภายใตโครงการการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนสังคม” งบประมาณ 1,200,000 บาท 
 (C) อาจารยประจําหลักสูตรประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย พบวาสําหรับดานการพัฒนาตนเองนั้นอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนได
ดําเนินการครบถวน สําหรับการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2562 
มีการเตรียมตัวเพื่อเขารับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 ทาน 
แตยังไมยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไดพิจารณาเห็นวาควรใหอาจารยทุกทานรีบดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการโดยดวน โดยเฉพาะอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีสัญญา
จางผูกมัดเงื่อนไขการกําหนดเลื่อนขั้นเงินเดือนแลพะการตออายุสัญญาจาง และ
การปรับเปลี่ยนเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ กพอ.  
 (A) หลักสูตรไดกําหนดใหในปการศึกษา 2563 จะตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรเตรียมความพรอมในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพิ่ม โดยมีการ
วางแผนและกํากับติดตามอาจารย 3 ทาน ไดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อ
ประเมินและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษาถัดไป 
 
ผลที่เกิดเปนรูปธรรม 
 ผลการสนับสนุนทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก ไดแกการวิจัยจาก
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สํานักงานสภา
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นโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ชุด
โครงการวิจัยภายใตแผนงานสําคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2563 

เปาหมายของปนี้  : ..3..  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..4..  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.2คุณภาพอาจารย 

คุณภาพอาจารย 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5.00 ตารางที่ 1.1-2 
รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ 

40 3.33 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย 12 3.00 ตารางที่ 4.2-1 -ตารางที่ 
4.2-6 

เฉลี่ย 3.77  

เปาหมายของปนี้  : .3.89...  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..3.77..  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0  

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 4  

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 1  

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 5  

รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 0  
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 80  
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20  
คาคะแนนรอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 20  

 
สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
ศาสตราจารย คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

รองศาสตราจารย คน 1 ตารางท่ี 1.1-2 

ผูชวยศาสตราจารย  คน 1 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 3 ตารางท่ี 1.1-2 
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จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 

รวมอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 2  

รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ 
 (ผศ. , รศ. และ ศ.)  

รอยละ 
40 =(2/5)*100 

คาคะแนนรอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 
3.33 =(40/60)*5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตรที่ตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 3 0.6 
ตารางท่ี 2.2-2 

หนา 116 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 0  
 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 0  
 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 0  
 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ ไมอยู ในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 0  

 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ออกประกาศ 

0.40 0  

 

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0   

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 0  
 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 0  
 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปน

0.80 0  
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 0  

 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 0  
 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 

0.80 0  
 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 0  

 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 0  

 

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 0   

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผาน
การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 0  
 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ 

1.00 0  
 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน 

1.00 0  
 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 0  
 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณา
ตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 0  
 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 0  
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 0   

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

0.60 0  
 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

0.80 0  
 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 0  
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5   
จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

5 0.6  

จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

0 0  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

 12 (0.6/5)*100 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

 0  

คาคะแนนของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

 3 (12/20)*5 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การคงอยูของอาจารย   
  (P) หลักสูตรไดวางแผนการบริหารหลักสูตรเพื่อใหมีอัตราการคงอยูของ
อาจารยสูง และเพื่อใหมีจํานวนอาจารยที่มีความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขา
ในหลักสูตร หรือเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 
  1) การสนับสนุนดานการฝกอบรมพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตอแกอาจารย 
  2) มีการสนับสนุนคาตอบแทนการทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการตามระเบียบประกาศทีม่หาวิทยาลัยกําหนด  
  3) มกีารสนับสนุนดานการทําวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/ หลักสูตร 
  4) การจัดอัตรากําลังและภาระงานสอน 
 (D) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการดําเนินงาน เพื่อใหอัตรากําลังที่มีอยู
เพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่รับเขามาในหลักสูตรโดย 
 1) หลักสูตรสงเสริมใหอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ 
(จัดตั้งงบประมาณในระดับคณะ) ซึ่งมีการสนับสนุนใหอาจารย ไดรับการพัฒนาตนเอง
ตามวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามเกณฑตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

IE-4.3-01แผนการ
บริหารหลักสูตร 
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 2) หลักสูตรไดมีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อเปนการพัฒนาความรู ใน
การสอนและการจัดทําบทความวิจัย ตลอดจนบทความทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ โดยเฉพาะในดานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 3) หลักสูตรไดมีการจัดเตรียมหาอัตรากําลังเพื่อทําทดแทนภาระงานสอนที่
สูงขึ้น เนื่องจากหลักสูตรตองรับผิดชอบการสอนวิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรม ไดแก
วิชาทักษะงานชางพื้นฐาน 1และวิชาทักษะงานชางพื้นฐาน 2 (ทฤษฎี 1 คาบ ปฏิบติ 6 
คาบ) ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมดวย ซึ่งตาม
ลักษณะและวัตถุประสงคของรายวิชาจะตองใชอาจารยผูสอนจํานวน 2 ทาน 
นอกจากนี้ยังตองสอนวิชาพื้นฐษนทางดานวิศวกรรมใหแกนักศึกษาหลักสูตร ทล.บ.
ปโตรเลียมดวย 
 (C) กรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุม ติดตาม สรุปผลการสงเสริมอาจารย
ทั้งในดานการพัฒนาตนเองและการพัฒนาความรูในดานตางๆ ผลปรากฎวาอาจารย
ประจําหลักสูตรทุกคนไดพัฒนาตนเองตามที่ไดกําหนดไว  และในปการศึกษา 2562 มี
อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรคงเดิม อยางไรก็ตามในที่ประชุมไดเสนอให
อาจารยประจําหลักสูตร จัดทําอัตรากําลังเพ่ือขอสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรเพิ่ม 
 สําหรับการสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดทําผลงานทางวิชาการในป
การศึกษา 2562 ยังไมเปนที่นาพอใจ ในที่ประชุมจึงขอใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก
ทานจัดทําผลงานวิชาการในดานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาตนเองและขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการในอนาคต  
 (A) ในปการศึกษาถัดไป หลักสูตรไดวางแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก
ทานรีบดําเนินการพัฒนาตนเองในดานงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และเตรียมขอเพิ่ม
อัตรากําลังอาจารยเพิ่ม เพ่ือลดภาระงานสอน และการรองรับในกรณีมีอาจารยลาศึกษา
ตอ 
 
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของอาจารย 

รายกา ปการศึกษา 
2560 
(คน 

ปการศึกษา
2561 
(คน) 

ปการศึกษา 
2562 
(คน) 

สถานการณ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
คงอยู (รอย

ละ) 
อาจารย
ประจํา
หลักสตูร 

5 
(100%) 

5 
(100%) 

5 
(100%) 

ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง

จากป
การศึกษาที่

ผานมา 

100 
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ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
 (P) อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกับคณะฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่  
3-1/2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร และติดตามความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตร  
 (D)หลักสูตรไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหาร
หลักสูตรจากคณะ ฯ นํามาใชทําการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 3  ดาน ไดแก 
 1) ดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
 2) ดานระบบการบริหารอาจารย 
 3) ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

โดยภาพรวมอาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรภาค
การศึกษาที่ 1/2562 คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.60 จากระดับคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับ
ปานกลาง  โดยมผีลของคะแนนแตละดานดังนี้ 
 - ดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 
 - ดานระบบการบริหารอาจารย  ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 
 - ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.00 
 โดยพบวาดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรไดคะแนนนอยสุด
เทากับ 3.00 โดยมีสาเหตุเนื่องจากมีอาจารยเกษียณอายุราชการไปแลว  3 คน แตยัง
ไมมีอาจารยมาทดแทน สงผลใหอาจารยที่มีอยูตองรับภาระโหลดที่สูงขึ้น ทําใหไมมี
เวลาเพียงพอท่ีจําทําวิจัยและภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับอาจารยประจําหลักสูตรเห็นวาภาคการศึกษาที่ผานมาไมสามารถรับ
อาจารยเพิ่มได ทําใหมีภาระโหลดและภาระงานที่สูง ทั้งงานในหลักสูตร ตลอดจนการ
ทําบริการวิชาการ วิจัย การนิเทศนักศึกษาฝกสอน จึงทําใหมีคะแนนการประเมินที่ต่ํา 
อาจารยประจําหลักสูตรเสนอใหหลักสูตรขออัตราอาจารยเพิ่ม อยางนอย 2 ตําแหนง 
เพื่อนํามาทดแทนกรณีลาศึกษาตอและแบงเบาภาระโหลด นอกจากนี้ยังพบวาหากมี
อาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอก็จะสงผลกระทบตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรและภาระโหลดของอาจารยประจําโดยตรง ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาวอาจารยประจําหลักสูตรจึงเสนอใหประธานหลักสูตร ดําเนินการขออัตรากําลัง
ตอผูบริหารของคณะ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2562 หลักสูตรยังไมไดรับการอนุมัติ
ตําแหนงจากคณะเนื่องจากคณะยังไมมีตําแหนงอัตราวางทีจ่ะอนุมัติใหกับหลักสูตร 

(C) ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมประชุม เพื่อ
ติดตามประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร และได
พิจารณาถึงการขออัตรากําลังเพิ่ม ซึ่งประธานหลักสูตรไดแจงในที่ประชุมวาคณะไดให
หลักสูตรจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติของอาจารยที่จะรับเพิ่ม ซึ่งหลักสูตรไดมอบให
หัวหนาหลักสูตรวางแผนจัดอัตรากําลัง และสํารวจรายวิชาที่จะตองรับอาจารยเพิ่ม 
และหลังจากนั้น อาจารยประจําลักสูตรรวมประเมินผลสํารวจความพึงพอใจในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 4.20 ซึ่งพบวาคะแนนที่เพิ่มขึ้น
นั้นเปนคะแนนทางดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
ของคะแนนดังตอไปนี้ 

- ดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 

IE-4.3-04แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 
 
IE-4.3-05รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2-
1/2562 วันที่ 16 
กันยายน 2562 
 
IE-4.3-06ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยตอการ
บริหารหลักสูตร 
 
IE-4.3-07รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1-
2/2562 วันที ่20 
พฤศจิกายน 2562 
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 - ดานระบบการบริหารอาจารย  ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 
 - ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.60 

 
 (A) หลักสูตรปรับแผนการรับอาจารยเพิ่ม ในปการศึกษา 2563 พรอมกับให

อาจารยประจําหลักสูตรลงคะแนนความพึงพอใจเพิ่ม สงผลใหมีคะแนน ความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นจาก 3.60 เปน 4.20  

 
ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปการศึกษา 
2560 

(คาเฉลีย่
เต็ม 5) 

ปการศึกษา 
2561 

(คาเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปการศึกษา
2562 

(ปประเมิน) 
(คาเฉลี่ย
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารยตอการบริหาร
หลักสตูร 

4.00 4.13 4.20 เพิ่มขึ้น รอยละ 
100 

 

เปาหมายของปนี้  : ..3..  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..4...  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 4 : อาจารย 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดบั 3 ระดับ3 4.00  
4.2   3.77 

(คาเฉลี่ย 3 ตัวบงชี้  
(1) – (3)) 

4.2 (1) รอยละ 20 รอยละ 20 5.00 
4.2 (2) รอยละ 20 รอยละ 20 3.33 
4.2 (3) รอยละ 20 รอยละ12 3.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ4 4.00  
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวนที่ลาออกและคัดชื่ออก

สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 2562 2560 2561 2562 
2556 36 19   11 
2557 33  20  11 
2558 31   20 9 
2559 34    10 
2560 35    5 
2561 29    6 
2562 28    4 

 
หมายเหตุ ปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 6 คน 
  ปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 2 คน 
  ปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 2 คน 

อัตราการสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 = 100
36

19
  = 52.78 % 

อัตราการสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 = 20
100

33
  = 60.60 % 

อัตราการสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2562= 100
31

20
  = 64.52 % 

 

อัตราการคงอยูปการศึกษา 2556  = 100
36

1136


   = 69.44 % 

อัตราการคงอยูปการศึกษา 2557  = 100
33

1133


   = 66.67 % 

อัตราการคงอยูปการศึกษา 2558  = 100
31

931


    = 70.97 % 

อัตราการคงอยูปการศึกษา 2559  = 100
34

1034


   = 70.59 % 

อัตราการคงอยูปการศึกษา 2560  = 35 5
100

35


    = 85.71 % 

อัตราการคงอยูปการศึกษา 2561  = 100
29

629


    = 79.31 % 

อัตราการคงอยูปการศึกษา 2562  = 100
28

428


    = 85.71 % 

 
 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา มีอยูหลายดานดวยกันไดแก  
            1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางดานความรูที่จบมาไมเทากัน เชน นักศึกษาบางคนสําเร็จการศึกษาจากสาย
วิชาชีพ (ปวช.) หรือบางคนสําเร็จการศึกษาจากสายสามัญ (วิทย-คณิต),(ศิลป-คํานวณ) 
            2. นักศึกษาบางคนเลือกสมัครสอบเขาโดยไมศึกษารายละเอียดของวาหลักสูตรฯ เปดสอนในดานใด  
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            3. ความพรอมดานทักษะของนักศึกษามีนอยเชน งานฝกทักษะดานการปฏิบัติ ดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอรมีไมเทากัน
 4. ความรับผิดชอบของนักศึกษาบางคนมีนอย เชนการรับผิดชอบตอเวลาเรียน การสงการบาน การ
แตงกาย ฯลฯ 
            5. นักศึกษาบางคนสมัครสอบไวหลายสถา
บางคนเรียนเพื่อรอเวลาสมัครสอบบรรจุเปนขาราชการทหารและตํารวจ
 6. นักศึกษาบางคนมีฐานะทางครอบครัวในระดับยากจน
 7. นักศึกษาเขาใหมตองเขารวมกิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดใหเพื่อเปนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  ทําใหมีเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนนอย
 8. นักศึกษาบางคนมาพักหอพัก ทําใหเกิดการรวมกลุมกันกับเพื่อนๆมั่วสุมอบายมุขตาง ๆ ทําใหเก
ระทบตอการมาเรียนของนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ โดย
หลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการกําหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการ
คัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอด
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูลหรือวิธีการคัดเลือกใหไดนักศึกษาที่มี
ความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิตความมุงมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหน
ขอบเขตดังนี ้
 

 
การรับนักศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาประกอบดวย การรับนักศึกษา

 
 
 
 
 
 
 

มดานทักษะของนักศึกษามีนอยเชน งานฝกทักษะดานการปฏิบัติ ดานคณิตศาสตร 
มีไมเทากัน 

ความรับผิดชอบของนักศึกษาบางคนมีนอย เชนการรับผิดชอบตอเวลาเรียน การสงการบาน การ

นักศึกษาบางคนสมัครสอบไวหลายสถานที่ ทําใหมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น นอกจากนี้พบวา
บางคนเรียนเพื่อรอเวลาสมัครสอบบรรจุเปนขาราชการทหารและตํารวจ 

นักศึกษาบางคนมีฐานะทางครอบครัวในระดับยากจน 
นักศึกษาเขาใหมตองเขารวมกิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดใหเพื่อเปนกิจกรรมเสริม
หมีเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนนอย 

นักศึกษาบางคนมาพักหอพัก ทําใหเกิดการรวมกลุมกันกับเพื่อนๆมั่วสุมอบายมุขตาง ๆ ทําใหเก
 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
ษา 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ โดย
หลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการกําหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการ
คัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนด
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูลหรือวิธีการคัดเลือกใหไดนักศึกษาที่มี
ความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิตความมุงมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยมี

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาประกอบดวย การรับนักศึกษาในระบบ TCAS โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

IE
ประชุมเรื่องการรับนักศึกษา
 
IE
นักศึกษาใหม
อาจารยตอนักศึกษา
 
IE
คณะกรรมการสอบขอเขียน 
สอบสัมภาษณ และรับ
รายงานตัว
 
IE
สมัครนักศึกษา
 
IE
ประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา
 
IE
คณะกรรมการออกขอสอบ
 
IE
คณะกรรมการพิจารณา
โควตา
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มดานทักษะของนักศึกษามีนอยเชน งานฝกทักษะดานการปฏิบัติ ดานคณิตศาสตร 

ความรับผิดชอบของนักศึกษาบางคนมีนอย เชนการรับผิดชอบตอเวลาเรียน การสงการบาน การ

นที่ ทําใหมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น นอกจากนี้พบวา

นักศึกษาเขาใหมตองเขารวมกิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดใหเพื่อเปนกิจกรรมเสริม

นักศึกษาบางคนมาพักหอพัก ทําใหเกิดการรวมกลุมกันกับเพื่อนๆมั่วสุมอบายมุขตาง ๆ ทําใหเก

หลักฐาน/ตารางอางอิง 
IE-3.1-01 รายงานการ
ประชุมเรื่องการรับนักศึกษา 
 
IE-3.1-02 แผนการรับ
นักศึกษาใหม(อัตราสวน
อาจารยตอนักศึกษา) 
 
IE-3.1-03 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเขียน 
สอบสัมภาษณ และรับ
รายงานตัว 
 
IE-3.1-04ประกาศการรับ
สมัครนักศึกษา 
 
IE-3.1-05 เอกสาร
ประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษา 
 
IE-3.1-06 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการออกขอสอบ 
 
IE-3.1-07 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
โควตา 
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ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระบบ TCAS 

 การรับนักศึกษา(โควตา) 
1.หลักสูตรรวมวางแผนการรับนักศึกษาใหม 

1.1 วิเคราะหปญหาการรับสมัครโควตาจากปการศึกษาที่ผานมา พรอม
นําเสนอแนวทางการแกปญหา 

1.2 กําหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณและรายงานตัวของ
หลักสูตร 

1.3 กําหนดจํานวนนักศึกษา 
1.4 กําหนดคุณสมบัตินักศึกษา 
1.5 กําหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6 พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ 
1.7การประชาสัมพันธและการแนะแนวนักศึกษา 

 2. ฝายวิชาการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดทํา
ประกาศรับสมัครของคณะฯ  

 
IE-3.1-08 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 
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3.รับนักศึกษา/พิจารณาคุณสมบัติ 
4.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
5.ดําเนินการสอบสัมภาษณ 
6.ประกาศผลโควตา 
7.รายงานตัวโควตา 
8.ประชุมสรุปผล 

8.1 จํานวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
8.2 ปญหาและขอเสนอแนะ 

 การรับนักศึกษา(รับตรง) 
1.หลักสูตรรวมวางแผนการรับนักศึกษา 

1.1 วิเคราะหปญหาการรับสมัครตรง จากปการศึกษาที่ผานมาพรอม
นําเสนอแนวทางการแกปญหา 

1.2 กําหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบขอเขียน  สัมภาษณและรายงาน
ตัวของแตละหลักสูตร 

1.3 จํานวนนักศึกษา  
1.4 คุณสมบัตินักศึกษา 
1.5 กําหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6 พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ 
1.7 วิเคราะหคุณภาพของขอสอบในปที่ผานมา 
1.8 พิจารณาแนวทางการออกขอสอบ 

2. ฝายวิชาการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเขียน สัมภาษณ 
และจัดทําประกาศรับสมัครของคณะฯ  

3.รับสมัครนักศึกษา 
4.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ พรอมหองสอบ 
5.ดําเนินการสอบขอเขียน 
6.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
7.ดําเนินการสอบสัมภาษณ 
8.ประกาศผลรับตรง 
9.รายงานตัวนักศึกษาใหม 
10.ประชุมสรุปผล 

10.1 จํานวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
10.2 ปญหาและขอเสนอแนะ 

 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตร ดําเนินการรับนักศึกษา(TCAS) โดยใช
ระบบและกลไกของคณะฯ รวมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

(P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับคณะ ประชุมวางแผนการรับ
นักศึกษาใหมโดยวิเคราะหปญหาการรับสมัครโควตา และรับตรงเพื่อเปนแนวทาง
ในการแกปญหาจากการดําเนินงาน ปการศึกษาที่ผานมา เชนจํานวนผูสมัครสอบมี
นอย และสวนใหญจะเปนนักศึกษาในพ้ืนที่ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเทานั้นทั้งนี้ได
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นําแผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในรอบปการศึกษา 2561 มา
ปรับปรุงกระบวนเกี่ยวกับการรับนักศึกษา โดยจะมุงเนนปรับปรุงรูปแบบของการ
แนะแนวการศึกษาตอในสถานศึกษาตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหเกิดการรับ
นักศึกษาไดตรงกลุมเปาหมายมากขึ้น อีกทั้งมีการจัดโครงการ “เดินตามฝนฉันจะ
เปนครูชาง” รวมกับหลักสูตรอื่น ๆ ในสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อเปนการ
สรางแรงบันดาลใจใหกับเด็กที่เขารวมโครงการ อยากที่จะเขามาเรียนในหลักสูตร
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ในสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม มาก
ยิ่งขึ้นและประกาศผลจํานวนผูผานการสอบสัมภาษณเพิ่มมากขึ้น  โดยที่ผล
คะแนนผูผานยังอยูในเกณฑที่ตั้งไว คือคุณสมบัติของผูสมัคร เชน วุฒิการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย ตลอดจนผลคะแนนรวมจากการสอบสัมภาษณ ตองไมนอยกวา 80 
คะแนน จาก 100 คะแนนทั้งนี้ไดสรุปผลการประชุมวางแผนการรับนักศึกษา 
รายชื่อกรรมการ สอบสัมภาษณ และรับรายงานตัว กําหนดจํานวนนักศึกษา 
กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาสงไปยังคณะฯ (ฝายวิชาการ) เพื่อดําเนินการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และจัดทําประกาศรับสมัครของคณะฯ และ
แจงไปยังงานทะเบียนเพื่อประกาศรับสมัครนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด  

(D) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดรับนักศึกษาระบบ TCAS ประเภท
โควตา จํานวน25คน (รับเฉพาะภาคปกติ) และประเภทสอบตรงจํานวน 5คน โดย
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสายชาง
อุตสาหกรรมทุกสาขาหรือ  ม .6  วิทย -คณิต  หรือ  ศิลป -คํ านวณ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และตองมีผลการเรียนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนดและเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการรับนักศึกษาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ดําเนินการสอบสัมภาษณประกาศผลการสอบประเภทโควตา และรับ
ตรง 

(C) หลักสูตรรวมประชุมพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา (โควตา) ซึ่งมี
ทั้งหมดจํานวน 57คน โดยมีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสายชาง
อุตสาหกรรมทุกสาขาจํานวน 18 คนและ ม.6 วิทย-คณิต หรือศิลป-คํานวณ 
จํานวน 39 คน ซึ่งจากการสัมภาษณปรากฏวาในจํานวนนี้มีนักศึกษาที่มาเขารวม
โครงการ “เดินตามฝนฉันจะเปนครูชาง”มีจํานวนถึง 10 คน โดยมีผูสอบผานการ
สัมภาษณ จํานวน 38 คนมีนักศึกษามารายงานตัวจํานวน 22 คนจากจํานวน
ทั้งหมดและสําหรับประเภทรับตรง ประกาศผลจํานวน 8 คน มีนักศึกษามา
รายงานตัว 6 คน 

(A) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรดําเนินการประชุมสรุปผลจากการ
ดําเนินงานการรับสมัครทั้ง 2 ประเภท (โควตา-TCAS) พบวามีจํานวนนักศึกษามา
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน จํานวน 28คน ซึ่งนอยกวาแผนการรับนักศึกษา 
จํานวน 2คน แตจากการประชุมพบวาหลักสูตรมีความพึงพอใจกับจํานวน
นักศึกษาที่มารายงานตัวและลงทะเบียนเรียน และวางแผนรับนักศึกษาสํารองใน
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กรณีไมมารายงานตัว แตอยางไรก็ตามจะตองไมเกินจํานวนที่คุรุสภากําหนดไว 
(30 คน) มากเกินไป 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา ดังนี ้

1.อาจารยประจําหลักสูตร รวมพิจารณา 
1.1 จํานวนนักศึกษา 
1.2 คุณสมบัตินักศึกษา 

         2.จัดกลุมนักศึกษา เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน 
3.ดําเนินการปรับพื้นฐาน 

4.ประเมินผลการปรับพื้นฐาน 
5.ประชุมสรุปผล 

5.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพื้นฐาน 

5.2. วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขเพื่อใชในปถัดไป 
6.ประชุมติดตามและประเมินผล ของระบบและกลไกการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา 
6.1 ความพึงพอใจของผูเรียน 
6.2 ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3 รายงานผลจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา 

 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตร ดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ดังนี้ 
 (P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับคณะ ฯ ประชุมวางแผนการ

IE-3.1-09คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการ ตรวจสอบวุฒิ รับ
รายงานตัว 
 
IE-3.1-10รายงานการประชุม
พิจารณาผลการรับนักศึกษา 
 
IE-3.1-11คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอนปรับ
พื้นฐาน 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยวิเคราะหปญหาจากแผนการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่องการเรียนปรับพื้นฐาน ที่จะตองจัดการเรียนการ
สอนอยางเปนระบบมากขึ้น โดยกําหนดเปาหมายคือ วิชาและปริมาณของเนื้อหา
ที่จะใชในการปรับพื้น โดยพิจารณาจากพื้นฐานของนักศึกษา  ลักษณะของ
หลักสูตรปจจุบัน  ตลอดจนปญหาตางๆ ที่ผานมา เชน ระยะเวลาเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนมีนอย ผูสอน เปนตน  
 (D) หลักสูตรรวมมือกับคณะฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาซึ่งดําเนินการโดยฝายวิชาการและวิจัย เปนผูรับผิดชอบ โดย
ดําเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี ้
              1. ในวันรายงานตัวทางคณะฯ จะแจงกําหนดวันที่นักศึกษาใหมทุกคน
จะตองเขารับการเรียนปรับพื้นฐาน  
              2. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกอนเขา
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2562 เพื่อปรับ
ความรูพื้นฐานในรายวิชา  

- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาคณิตศาสตร 
- วิชาชีพพื้นฐาน 

 3. หลักสูตรรวมมือกับคณะฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดย
ฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาทุก
หลักสูตรภายในคณะ ทั้งนี้คณะไดจัดโครงการเขาคายคุณธรรมจริธรรม และ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาและ
ใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
 (C) หลักสูตร ฯ รวมประชุมสรุปผลการดําเนินการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาและประเมินระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 2-1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับ
พื้นฐานของนักศึกษาแตละคน พบวากิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขารับ
การศึกษา สามารถชวยใหนักศึกษามีความพรอมตอการเรียนมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็น
ไดชัดเจนมากก็คอืนักศึกษาที่เขาใหมจะไดรูจักกับเพื่อนใหมในระหวางที่เรียนปรับ
พื้นฐาน ทําใหอัตราการลาออกหรือออกกลางคันลดลง แตผลการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2562 มีอัตราการ
ตกของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงมีมติที่ประชุมรับทราบ และนําปญหาดังกลาวไปหาแนวทางแกไขในป
การศึกษา 2563 ตอไป 
 (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวมประชุมสรุปผลการเตรียมความ
พรอมนักศึกษาใหม โดยวิเคราะหผลที่นักศึกษาไดเกรดเฉลี่ยนอย พบวานักศึกษา
สวนใหญเรียนจบสายสามัญ (ม.6) ทําใหมีความเขาใจในวิชาชากวานักศึกษาที่
เรียนสาย ปวช. และนักศึกษาบางคนไมมีความกระตือรือรนในการเรียน เชน  
ไมนําอุปกรณการเรียนสวนตัวมาใชในการปฏิบัติงาน ไมอานทําความเขาใจและฝก
ปฏิบัติ ทําใหขาดทักษะในการเขียนและอานแบบงาน ซึ่งจะสงผลตอวิชาอื่นที่



มคอ. 7 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
เกี่ยวของ เชน การคอมพิวเตอรเขียนแบบ วิชาดานงานเครื่องมือกลเปนตน 
กรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไข เพื่อใชในป
ถัดไป และพิจารณารายละเอียดดังนี้
1. กําหนดแผนในการจัดกิจกรรมใหชัดเจน เชน ดานงบประมาณ วันเวลาใน
ดําเนินงาน และจํานวนอาจารยผูสอน
2. กําหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานใหเปนรูปธรรม

 

เปาหมายของปนี้  : ..3..  คะแนน
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือ
การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน
ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ
ตางๆ ทัง้กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึก
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดรวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 21 ใหไดมาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้
 

 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแ
ระดับปริญญาตรี 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
เกี่ยวของ เชน การคอมพิวเตอรเขียนแบบ วิชาดานงานเครื่องมือกลเปนตน ทั้งนี้

ไดรวมวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไข เพื่อใชในป
พิจารณารายละเอียดดังนี้ 

กําหนดแผนในการจัดกิจกรรมใหชัดเจน เชน ดานงบประมาณ วันเวลาใน
น และจํานวนอาจารยผูสอน 

กําหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานใหเปนรูปธรรม 

คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..3..  คะแนน
บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือ

การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน
ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ

งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก

ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดรวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

ใหไดมาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน

 

IE-3
พิจารณาเลือกอาจารยที่
ปรึกษา
 
IE-3
อาจารยที่ปรึกษา
 
IE-3
ปรึกษา
 
IE-3
ปรึกษา
 
IE-3
ใหคําปรึกษา
 
IE-3
นักศึกษา
 
IE-3
เขาพบนักศึ
ทางการสื่อสารอื่นๆ
 
IE-3
พื้นฐาน ปการศึกษา 
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หลักฐาน/ตารางอางอิง 

คะแนน 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 
3.2-01รายงานการประชุม

พิจารณาเลือกอาจารยที่
ปรึกษา 

3.2-02คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา 

3.2-03คูมืออาจารยที่
ปรึกษา 

3.2-04ระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

3.2-05บันทึกการพบและ
ใหคําปรึกษา 

3.2-06แบบประเมินผลจาก
นักศึกษา 

3.2-07ตารางกําหนดเวลา
เขาพบนักศึกษาหรือชอง
ทางการสื่อสารอื่นๆ 

3.2-08ตารางเรียนปรับ
พื้นฐาน ปการศึกษา 2562 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 

หลักสูตร มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการใหคําปรึกษา
ดานวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 

2. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3. กําหนดชองทางเวลาการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
4. รายงานผลตอประธานหลักสูตร 
5. ประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข 

 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 (P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับคณะ ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2-1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 เพื่อวางแผนการใหคําปรึกษาดานวิชาการ
และการแนะแนว แกนักศึกษา โดยนําผลจากการดําเนินงานเมื่อปการศึกษา 
2561 มาพิจารณาและกําหนดแนวทางการใหคําปรึกษาและการติดตามนักศึกษา 
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการใหคําปรึกษา โดยประธานหลักสูตร
มอบหมายใหอาจารยผูสอนควบคุมดูแลนักศึกษาและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
อยางทั่วถึง ทั้งนี้ไดพิจารณาเลือกและเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาสงไปยังคณะฯ 
(ฝายวิชาการและวิจัย) เพื่อดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และจัดสงไปยัง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกขอมูลอาจารยที่ปรึกษาลงใน
ระบบตอไป      
         (D) ในปการศึกษา2562 มติที่ประชุม ไดกําหนดเลือกอาจารยที่ปรึกษา

IE-3.2-09แบบฟอรมการให
คําปรึกษา  
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และสงรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาไปยังคณะเพื่อดําเนินการแตงอาจารยที่ปรึกษา 
ดังนี้ 
          1) อ.อภิรพ  แกวมากไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 
 2) อ.กฤษฎา  คงพูนไดรับคําสั่ งแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 
 3)ดร.พิชิต  เพ็งสุวรรณไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 
 4) อ.จรัญ ธรรมใจ ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา
ชั้นปที่ 4 
 5) ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา 
นักศึกษาชั้นปที่ 5 
 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประธานหลักสูตรไดพูดคุยกับนักศึกษาและ
แนะนําแนวทางการใหคําปรึกษาใหแก อ.อภิรพ  แกวมาก ตั้งแตการแนะนําการ
ลงทะเบียนแกนักศึกษา โดยไดพิจารณาถึงแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนด และ
ใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การ
ผอนผันการเกณฑทหาร การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และดานอื่นๆ 
ตามที่นักศึกษาขอคําปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาตองอํานวยความสะดวกใหแก
นักศึกษาโดยการใชชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา ที่สะดวกแก
นักศึกษา เชน ตารางนัดหมายในแผนการสอน สื่อออนไลน โทรศัพท จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนตน  
 สําหรับความรูดานการใชระบบสารสนเทศ และการใชหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการใช
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการใชหองสมุดเพื่อใหนักศึกษาสามารถใช
ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนเรียน การสืบคน การยืมคืน ตลอดจนการ
ติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 – ปที่ 5 อาจารยที่ปรึกษาไดเขาระบบเพื่อดู
ผลการเรียนเบื้องตน จากนั้นก็นัดพบนักศึกษา เพื่อใหคําแนะนําในการวาง
แผนการเรียน การขอรับทุน รวมทั้งการแจงเตือนนักศึกษาเพศชาย เรื่องการ
ผอนผันการเกณฑทหาร การชําระคาลงทะเบียน การลงเพิ่ม ถอน ตางๆ 
*กรณีท่ีนักศึกษามีปญหาที่ตองขอรับคําปรึกษาเรงดวน และอาจารยที่ปรึกษาไม
สามารถใหคําปรึกษาได ใหอาจารยที่ปรึกษาแจงประธานหลักสูตรใหทราบอยาง
เรงดวน 
 (C) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมประชุม ครั้งที่ 3-1/2562 เพื่อ
ติดตามผลการใหคําปรึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2562 และครั้งที่  
3-2/2562 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยอาจารยที่ปรึกษารายงานผลการ
ใหคําปรึกษาตอประธานหลักสูตร โดยมีการนําขอมูลของนักศึกษาในดานตางๆ 
เชนปญหาทางดานการเงิน ดานการเรียน ปญหาสวนตัว ปญหายาเสพติด  ซึ่ง
จากการรายงานผลโดยสวนใหญพบวาปญหาหลักของนักศึกษาอยูที่การเรียน
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
วิชาทางดานคณิตศาสตร ซึ่งหากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนเปน 
โดยตรงตอการแผนการเรียน เชนตารางสอน
พบปญหาจากการชําระคาลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดซึ่งนักศึกษาสวน
ใหญไมแจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบถึงปญหา เ
นักศึกษาที่ชําระคาลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดจะเปนนักศึกษาตกคาง เมื่อ
ทางคณะแจงมายังหลักสูตรฯ และอาจารยที่ปรึกษาแลว หลักสูตรไดดําเนินการ
ติดตอนักศึกษาตามเบอร โทรศัพท  แตก็มีบางคนที่ ไมสามารถติดตอได 
มติที่ประชุมจึงมีขอเสนอแนะใหอาจารยที่ปรึกษากําหนดชองทางติดตอกับ
นักศึกษาเพิ่มเติม และใหประสานงานเพื่อปรับปรุงขอมูลสวนตัวของนักศึกษาที่
รับผิดชอบเพิ่มเติม เชน ที่อยูปจจุบัน เบอรโทรศัพทมือถือ 
อีเมลล เปนตน 
 (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุม หาแนว
คําปรึกษาแกนักศึกษา โดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบพฤติกรรม และผลการ
เรียนของนักศึกษาในความรับผิดชอบใหมากยิ่งขึ้นและขอใหคุยกับนักศึกษา
โดยตรง ตลอดจนประสานงานกับผูปกครองของนักศึกษาเพื่อใหชวยกันดูแล
นักศึกษาใหสามารถเรียนตอไดจนจบการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที ่21 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
วิชาทางดานคณิตศาสตร ซึ่งหากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนเปน F ก็จะสงผล
โดยตรงตอการแผนการเรียน เชนตารางสอน/ตารางสอบที่ตรงกัน นอกจากนี้ยัง
พบปญหาจากการชําระคาลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดซึ่งนักศึกษาสวน
ใหญไมแจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบถึงปญหา เมื่อมีการพิจารณาแลวพบวา
นักศึกษาที่ชําระคาลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดจะเปนนักศึกษาตกคาง เมื่อ
ทางคณะแจงมายังหลักสูตรฯ และอาจารยที่ปรึกษาแลว หลักสูตรไดดําเนินการ
ติดตอนักศึกษาตามเบอร โทรศัพท  แตก็มีบางคนที่ ไมสามารถติดตอได  

อแนะใหอาจารยที่ปรึกษากําหนดชองทางติดตอกับ
นักศึกษาเพิ่มเติม และใหประสานงานเพื่อปรับปรุงขอมูลสวนตัวของนักศึกษาที่
รับผิดชอบเพิ่มเติม เชน ที่อยูปจจุบัน เบอรโทรศัพทมือถือ facebook ไลนหรือ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุม หาแนวทางในการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา โดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบพฤติกรรม และผลการ
เรียนของนักศึกษาในความรับผิดชอบใหมากยิ่งขึ้นและขอใหคุยกับนักศึกษา
โดยตรง ตลอดจนประสานงานกับผูปกครองของนักศึกษาเพื่อใหชวยกันดูแล
นักศึกษาใหสามารถเรียนตอไดจนจบการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนา
ยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

IE-3
แตงตั้งอาจารยผูรับ
กิจกรรม 
IE-3
โครงการเสริมทักษะและ
ประสบการณเฉพาะทางชาง
อุตสาหกรรม
IE-3
การทํางานของนักศึกษา
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3.2-10รายงานการประชุม
แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
กิจกรรม 5 ส 

3.2-11.รายงานผล
โครงการเสริมทักษะและ
ประสบการณเฉพาะทางชาง
อุตสาหกรรม 

3.2-12รูปภาพการแสดง
การทํางานของนักศึกษา 
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           1. ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21  

1.1 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
1.2 กลุมทักษะสารสนเทศ 
1.3 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ 

           2. หลักสูตรจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
           3. ดําเนินการตามแผนเพื่อใหสอดคลองกับทักษะ 
 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดําเนินการ 

 5. จัดทําการจัดการความรูเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี 
 6. นําผลจากการจัดการความรูไปใช 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ รวมประชุมและจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพใน
ศตวรรษที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 2-1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนใหมีกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดใหมีทักษะ 3 ดาน คือ กลุมทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม กลุมทักษะสารสนเทศ และกลุมทักษะชีวิตและอาชีพ  
 (D) หลักสูตรไดดําเนินตามแผนแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 
21 โดยคณะไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อเปนการ
สรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีการนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆทั้งดานทักษะวิชาชีพ และความเปนครู เชนในรายวิชาคุณธรรม
และความเปนครู  มีการนํานักศึกษาในระดับชั้นปที่  1 จัดโครงการ IED 
Volunteer Spirit ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพความเปนครูใหกับนักศึกษา โดยลักษณะกิจกรรมเปนการแสดงออกถึง
คุณลักษณะความเปนครูในดานความรู บุคลิกภาพ การสอน การถายทอดความรู 
ในรูปแบบกิจกรรมเชน การซอมบํารุงสนามเด็กเลน การทาสีการซอม
เครื่องใชไฟฟา-ระบบไฟฟา-ประปา การสันทนาการ และการทําแปลงผักสาธิต 
รวมไปถึงการเรียนรูวัฒนธรรมการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2562 ณ โรงเรียนวัดบอปาบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และในรายวิชาฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวางเรียน นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
เรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดโครงสรางขององคกร 
และลักษณะการทํางานรวมกันในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎรนิกรและวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาการที่จะออกฝกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา และมีการให
นักศึกษาแบงกลุมออกเปน 2 กลุม เพื่อจัดทําโครงการรวมกับสถานศึกษา เพื่อ
เปนการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียน ใหสามารถทํางานรวมกับสังคม ชุมชน 
และสถานศึกษาไดและเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ณ 
โรงเรียนบานนาลึก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ณ 
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โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 หลักสูตรไดดําเนินการสงตัวแทน
นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 5 คน เพื่อเขารวมในกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ รุนที่ 1”  ซึ่งจัดโดยศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
เสริมสรางแรงบันดาลใจในการสรางธุรกิจและนวัตกรรม ใหมีความเขมแข็งและ
เติบโตไดอยางรวดเร็ว ภายหลังจากเขารวมกิจกรรมดังกลาวนักศึกษาไดนําเอา
ความรูที่ไดมาใชในการตอยอด โดยการเสนอขอรับทุนจากกองทุนยุวสตารทอัพ
(Youth Startup Fund) “Ideation” จากกองทุนพัฒนาผูประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในชื่อโครงการเครื่องปอกเปลือกไขไกแบบ
กึ่งอัตโนมัติ งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนางสาวกัชชลา พรุเพ็ชรแกว เปน
ผูเสนอโครงการ  
 ดานนายฐิติกร ลําพรหมสุข นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เขารวมกิจกรรม 
“พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการเปนผูประกอบการ รุนที่ 1” ไดเกิดแรงบันดาล
ใจและไดรวมทีมเพื่อน ๆ ในการตั้งธุรกิจบริการสงอาหาร (Food delivery)
ภายในเมืองสงขลา ในชื่อธุรกิจ Food Man  
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ไดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขัน        
ในโครงการสงเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค ณ หองประชุมชูพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขันการสอน 
ในโครงการ Teaching Academy 2020 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2563 และมี
การจัดอบรมและทดสอบระบบการสอบวัดสมรรถนะตามเกณฑการจบ
การศึกษาซึ่งจะตองผานทักษะดานภาษา และทักษะทางดานคอมพิวเตอร (IC3) 
จึงจะจบการศึกษาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  
 (C) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมพิจารณาระบบการจัดกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 และการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา พบวาการจัดโครงการในทุกๆ
โครงการของนักศึกษาในทุก ๆ ชั้นป สามารถพัฒนาและสงเสริมทักษะการ
เรียนรูทั้งทางดานทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพครู  นักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพ ไปหารายไดในระหวางเรียนและชวงปดภาค
เรียนได อยางไรก็ตามจากการสอบถามความพึงพอใจ ของนักศึกษา สถานศึกษา
และชุมชนที่เขารวมกิจกรรม พบวามีความพึงพอใจในโครงการเปนอยางมาก
และตองการใหกําหนดระยะเวลาในการจัดทําโครงการใหเพิ่มมากขั้น และ
นอกจากนี้นักศึกษาในหลักสูตร อยากใหทางหลักสูตรจัดพาไปศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการจริงและจัดฝกอบรมในดานงานชาง กรรมวิธีการผลิต การ
จัดการโรงงานและอ่ืน ๆที่เกี่ยวของกับสาขาอุตสาหการ  
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          และนอกจากนี้ จากการสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขันเขารวม
การแขงขันในโครงการสงเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ
งานสรางสรรค ณ หองประชุมชูพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นักศึกษาไดรับรางวัลในระดับดีเดน ประเภท
นวัตกรรมดิจิทัลหรือเทคโนโลยีดานอาชีวศึกษา และจากการสงตัวแทนนักศึกษา
เขารวมการแขงขันการสอน ในโครงการ Teaching Academy 2020 ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2563 นักศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
แขงขันการสอนสาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต ภาษาและจากการที่นักศึกษา
เขารวมฝกอบรมทักษะทางดานคอมพิวเตอร (IC3) ปรากฏวานักศึกษาสามารถ
สอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนกทุกคน 
 (A) อาจารยประจําหลักสูตรไดพิจารณาเห็นวาในปการศึกษาถัดไปควร
มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะดานวิชาชีพในเรื่องการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาดวย
ลวดเชื่อมหุมฟลักซ ซึ่งจะตองที่ตองไดรับประกาศนียบัตรการฝกอบรมระหวาง
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกับหลักสูตรฯ  
 
ผลที่ไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม 
- โลและประกาศนียบัตร ผลการเขาแขงขันการสอนในโครงการ teaching 
Academy 2020 
- ประกาศนียบัตรในโครงการสงเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
และงานสรางสรรค และรางวัลในระดับดีเดน ประเภทนวัตกรรมดิจิทัลหรือ
เทคโนโลยีดานอาชีวศึกษา 
- นักศึกษานําความรู ทักษะที่ไดรับจากการเรียนและอบรมไปใชในการประกอบ
อาชีพ หารายไดระหวางเรียน (Food man) 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 
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การคงอยู   
ขอมูลจํานวนนักศึกษานับถึงสิ้นปการศึกษา 2562 เปนดังนี้ 

ปการ 
ศึกษาที่
รับเขา 

จํานวน
ที่

รับเขา 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษ
า 

จํานวน
ที่คงอยู 

จํานวนที่
หายไป 

รอยละ
ของการ
คงอยู 

2558 31 20 2 9 6.45 
2559 34 - 22 12 64.71 
2560 35 - 30 5 85.71 
2561 29 - 23 6 79.31 
2562 28 - 24 4 85.71 

 
 หลักสูตรฯมีการประชุมเพื่อวางแผนในประเด็นของการคงอยูของ
นักศึกษา โดยในการวิเคราะหจะมีปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการคงอยูของนักศึกษา 
ดังตอไปนี้  
 1. ดานการปรับตัวของนักศึกษา เชน ความรูพื้นฐาน การวางแผนการ
เรียน วิธีการเรียนรู ทัศนคติตอหลักสูตรที่เรียน  
 2. เงินทุนเพื่อการศึกษาเชน คาธรรมเนียมการศึกษา คาครองชีพ  
 3. ปญหาดานสังคม เชน ยาเสพติด การพนัน อบายมุขตางๆ 
             ประธานหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน
ดูแลนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ พรอมทั้งรายงานผลการติดตาม ให
คําปรึกษา และรวมกันหาแนวทางแกไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไมสามารถ
แกปญหาใหกับนักศึกษาไดใหติดตอประสานงานไปยังคณะ (ฝายวิชาการ/ฝาย
พัฒนานักศึกษา) เพื่อใหคณะกรรมการบริหารประจําคณะรวมกันแกไขและ
ดําเนินการตอไป 
 ในปการศึกษา 2562 จากขอมูลที่เกี่ยวของกับการคงอยูของนักศึกษา 
พบวา  
 - รุนปการศึกษา 2558 มีจํานวนการคงอยู2 คน คิดเปนรอยละ 6.45 
จากการหายไปเนื่องจากนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 - รุนปการศึกษา 2559 มีจํานวนการคงอยู22 คน คิดเปนรอยละ 64.71 
จากการหายไปพบวานักศึกษาแจงวาสอบนายสิบตํารวจ มีครอบครัว และ
ประกอบอาชีพ 
 - รุนปการศึกษา 2560 มีจํานวนการคงอยู30 คน คิดเปนรอยละ 85.71 
จากการหายไปพบวานักศึกษาแจงวาไมถนัดในการเรียนดานวิศวกรรมอุตสา
หการ จึงขอยายไปเรียนดานอื่นๆ สอบนายสิบตํารวจได และประกอบอาชีพ 
 - รุนปการศึกษา 2561มีจํานวนการคงอยู25คน คิดเปนรอยละ 86.21 
จากการหายไปพบวานักศึกษาแจงวาไมถนัดในการเรียนดานวิศวกรรมอุตสา
หการ จึงขอยายไปเรียนดานอื่นๆ สอบนายสิบทหารบก และประกอบอาชีพ 

IE-3.3-01รายงานการ
ประชุมการคงอยูของ
นักศึกษา 
IE-3.3-02แผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาป
การศึกษา 2562 
IE-3.3-03 รายงานการคง
อยูของนักศึกษา 
IE-3.3-04 สรุปผลจากการ
จัดกิจกรรมเรียนปรับ
พื้นฐาน 
IE-3.3-05 รายงานประเด็น
การไมมารายงานตัวของ
นักศึกษา 
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 - รุนปการศึกษา 2562 มีจํานวนการคงอยู 24 คน คิดเปนรอยละ 85.71 
จากการหายไปพบวานักศึกษาแจงวาไมถนัดในการเรียนดานวิศวกรรมอุตสา
หการ จึงขอยายไปเรียนดานอื่นๆ และประกอบอาชีพ 
จากปการศึกษาทุกปที่ผานมา จะเห็นไดวานักศึกษาที่หายไปเกิดมาจากสาเหตุที่
นักศึกษาไมถนัดในการเรียนดานวิศวกรรมอุตสาหการในการดําเนินการเพื่อใหมี
อัตราการคงอยูของนักศึกษาของนักศึกษาเทาเดิม นั้นหลักสูตรฯไดดําเนินการ
ดังนี้ 
             1. จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานกอนเปดภาคการศึกษา โดยดําเนิน
กอนเปดภาคการศึกษา 
 2. มอบใหอาจารยที่ปรึกษาแตละชั้นป จัดตารางการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดจัดใหมีบอรด
ประชาสัมพันธหนาอาคารสํานักงานหลักสูตรฯ เพื่อประชาสัมพันธขาวสารใน
ดานตางๆ ใหแกนักศึกษาเชน ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอน 
ทุนการศึกษา แหลงงาน และงานดานพัฒนานักศึกษา 
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของนักศึกษา 

รายการ 

ป
การศึกษา 

2560 
(คน) 

ป
การศึกษา 

2561 
(คน) 

ป
การศึกษา

2562 
(ป

ประเมิน) 
(คน) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตรา
การคง

อยู (รอย
ละ) 

จํานวน
นักศึกษา
คงอยู 
 
 

30 
(30/35)*1

00 
คงอยูรอย
ละ 85.71 

23 
(23/29)*1

00 
คงอยูรอย
ละ 79.31 

24 
(24/28)*1

00 
คงอยูรอย
ละ 85.71 

อัตราการคงอยูของ
นักศึกษาทั้ง 3 ป 
มีการหายไปใน
ระดับนอยมาก 

ตางอยาง
มี

นัยสําคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสําเร็จการศึกษา  
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เปนหลักสูตรที่มีการควบคุมโดย คุรุสภา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจะไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอนุมัติและออกใหโดยคุรุสภาซึ่งแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรกําหนดใหเรียน 5 ป  โดยที่เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปการศึกษา และฝก
ประสบการณสอน ในสถานศึกษา 1 ปการศึกษา และกําหนดใหนักศึกษาตอง
เรียนผานทุกวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด จึงจะสามารถออกฝกประสบการณสอน
ในสถานศึกษาได ดังนั้นเมื่อนักศึกษาฝกประสบการณสอนในสถานศึกษาครบ 1 
ปการศึกษาแลวก็จะถือวาสําเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาในระดบัปริญญาตรีดังนี้ 
 (P)หลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนใหนักศึกษาจบการศึกษาตาม
แผนการเรียนโดยมีประเด็นที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 1.มีระบบการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 

IE-3.3-06 มคอ.2 
 
IE-3.3-07 รายงานการ
ประชุม(แจงอาจารยประจํา
หลักสูตร) 
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2.มีการปรับพื้นฐานกอนเรียน 
3.จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางในการทบทวนบทเรียน 
4.มีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายเพื่อเสริมความรูความ

เขาใจใหแกนักศึกษา 
5.มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ใหแกนักศึกษาโดยเฉพาะทางดาน

วิชาชีพ 
6.ปรับแผนการเรียนวิชาเตรียมโครงงาน และวิชาโครงงานเพื่อเพิ่มเวลา

ในการเรียน (จากเดิมภาคการศึกษาที่ 2 เปนภาคการศึกษาที่ 1) เพื่อจะไดมีเวลา
ในการทดลองและจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ  

7.มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ประธานหลักสูตร มอบให อ.จรัญ ธรรมใจดูแลในเรื่องสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้ออํานวยตอการเรียน มอบให อ.อภิรพ แกวมากดูแลในเรื่องการ
ฝกงานภาคสนามในสถานประกอบการ  มอบให ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณดูแลใน
นักศึกษาฝกสอน ตั้งแตการทําวิจัยในชั้นเรียน การปรึกษาดานการสอน และมอบ
ให อาจารยที่ปรึกษาทุกคน ติดตามผลการเรียนและความเปนอยูในดานตางๆ 
ของนักศึกษาในความรับผิดชอบ และมอบให อ.กฤษฎา คงพูน ดูแลเรื่องกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนักศึกษา พรอมทั้งใหอาจารยผูรับผิดชอบติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานเปนระยะ 

8. มีการกําหนดหลักเกณฑการผานสมรรถนะทางวิชาชีพเฉพาะ ภายใน
หลักสูตรเพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนด และตรง
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต  
        (D)หลักสูตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี ้

1.มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  โดยอาจารยที่ปรึกษากําหนดชั่วโมง
การใหคําปรึกษาใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาไดตามเวลาที่กําหนด 
นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามชวยเหลือใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล ใน
กรณีท่ีมีปญหา พรอมทั้งมีการกํากับติดตาม 

2.มีการจัดปรับพื้นฐานกอนเปดภาคเรียน ทุก ๆ ปการศึกษา ซึ่งจะมี
การปรับพื้นฐานในรายวิชา คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิชาชางพื้นฐาน
เฉพาะสาขา 

3.นับตั้งแตปการศึกษา 2557 ไดมีการปรับแผนการเรียน เพื่อให
นักศึกษาไดออกฝกสอนในสถานศึกษาตามรายวิชา ปฏิบัติวิชาชีพครูสหกิจ 1 
และ 2 ไดตามแผนการศึกษา โดยกําหนดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ลงทะเบียนเรียน
วิชาเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษา ที่ 2/2562 เพื่อเรียนรูวิธีการเขียนรายงาน
และเตรียมขอเสนอโครงงาน จากนั้นลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานในภาค
การศึกษาที ่1/2563 

(C) ในปการศึกษา 2562 หลังจากหลักสูตรไดดําเนินการตามแผนพบวา
นักศึกษาที่ไดเรียนตามแผนการปรับปรุงรายวิชาโครงงานสงผลใหมีนักศึกษาได
ออกฝกสอนและจบการศึกษามากกวารุนอื่นๆ ที่ผานมา โดยปการศึกษา 2562 มี
นักศึกษาในรุนเขาปการศึกษา 2558 จบทั้งสิ้น 20 คน ตกคาง 2 คน เนื่องจาก
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ติด F ในรายวิชาคณิตศาสตร จึงไมสามารถออกฝกสอนตามแผนการเรียนได 

(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาไดรวมกันกํากับ
ดูแล ติดตาม นักศึกษาในสาขาวิชาเพื่อใหนักศึกษาที่เขามาแตละสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และติดตามนักศึกษาใหเรียนตรงตามที่
แผนการเรียนกําหนด 
 
ตารางแสดงแนวโนมการสําเร็จการศึกษา 

รายการ ป
การศึกษา

2560 
(คน) 

ป
การศึกษา

2561 
(คน) 

ป
การศึกษา

2562 
(คน) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
สําเร็จ

การศึกษา 
(รอยละ) 

จํานวน
นักศึกษาที่
สําเรจ็
การศึกษา 

19 
(19/36)* 

100 
รอยละ  
52.78 

20 
(20/33)* 

100 
รอยละ 
60.60 

20 
(20/31)* 

100 
รอยละ 
64.52 

ปการศึกษา 
2562 มี

แนวโนมการ
สําเรจ็

การศึกษา
มากขึ้น 

นักศึกษาใน
รุนมีการ
สําเร็จ
การศึกษา
มากขึ้น
เนื่องจาก
หลักสูตร
ปรับ
แผนการ
เรียน
รายวิชา
โครงงาน
และการ
ติดตามของ
อาจารยที่
ปรึกษา 

จํานวน
นักศึกษาที่
คางจบ 

- 1 คน 2 คน   

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

(P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวมประชุมวางแผนการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร ดวยการ
แตงตั้งคณะกรรมการภายในหลักสูตรเพื่อจัดการกับขอรองเรียนดังกลาว 

(D) ปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการบริหารของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย  โดยใชการประเมินผาน
ร ะ บ บ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ผ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ด์

https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019/assessmentRep.php ซึ่ ง มี ก า ร
ประเมินทั้งหมด 3 ดาน 13 หัวขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานบรรยากาศทางกายภาพที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน 
 1) สภาพแวดลอมภายในหองเรียน หองปฏิบัติการ (เชน ความสะอาด 
แสง การถายเทอากาศ) 

 



51 
มคอ. 7 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 2) สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน หองปฏิบัติการโดยรวม (เชน 
ความสะอาด ความสงบรมรื่น) 
 3) ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ เชน โตีะ เกาอี้ 
เพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
 4) อาคาร หองเรียน  หองปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจํานวน
เพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
 5) สภาพแวดลอมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู 
 6) ความเพียงพอของอุปกรณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
(เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ กระดานดํา) 
 

 2. ดานบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน 
 1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีกิจกรรม โครงการ ในการขอตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย 
 2) มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการ เพื่อประโยชน
ดานวิชาการแกอาจารย 
 3) มหาวิทยาลัยสรางบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้ออํานวยตอการเรียน
การสอนและสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน ความพรอมการใหบริการดาน
ทรัพยากรทางวิชาการ 
 
 3. ดานความพรอมการใหบริการดานทรัพยากรทางวิชาการ 
 1) ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพท่ีใหบริการของหองสมุด 
 2) ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพท่ีใหบริการของหองสมุด 
 3) ความหลากหลายในการคนควาของสื่อการเรียนรูตาง ๆ เชน
คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต  ทีวีดาวเทียม สื่อ CAI ฐานขอมูล เปนตน 
 4) ความเพียงพอของสื่อการเรียนรูตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร ระบบ
อินเตอรเน็ต ทีวีดาวเทียม สื่อ CAI ฐานขอมูล เปนตน 
 นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการติดตั้งกลองรับขอรองเรียนเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของนักศึกษา 

(C) หลักสูตรรวมประเมินสรุปผลของแบบสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ขอมูลสรุปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พบวา
มีคะแนนการประเมินของแตละดานเฉลี่ย ดังนี้ 
  1. ดานบรรยากาศทางกายภาพท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.83 
 2. ดานบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 

  3. ดานความพรอมการใหบริการดานทรัพยากรทางวิชาการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 
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ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ขอมูลสรุปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พบวามี
คะแนนการประเมินของแตละดานเฉลี่ย ดังนี้ 
  1. ดานบรรยากาศทางกายภาพท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.79 
 2. ดานบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 

  3. ดานความพรอมการใหบริการดานทรัพยากรทางวิชาการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.29 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะกรรมการเห็นวา
คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในเกณฑที่ดี อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับนักศึกษา หลักสูตรจึงยังคงใหทําการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการบริหารของอาจารยในหลักสูตรเพิ่มเติม ดวยการสัมภาษณและ
กลองรับความคิดเห็นอีกทางหนึ่งดวย 
                ในสวนของขอรองเรียนของนักศึกษา ในปการศึกษา 2562 พบวาไม
มนีักศึกษารองเรียน หากมีขอรองเรียนหลักสูตรไดมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
  1) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
  2) มอบหมายใหมีอาจารยสอบถามประเด็นที่มีการรองเรียนจาก
นักศึกษา 
  3) อาจารยนําขอมูลจากการสอบถามนักศึกษา มารายงานให
คณะกรรมการรับทราบและแกไขปญหาใหแกนักศึกษา 
 
         (A) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อวางแผนสําหรับการพัฒนา
ชองทางในการสํารวจความพึงพอใจและจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา สําหรับ
นําไปใชในปถัดไป 
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ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา 

รายการ ป
การศึกษา 

2560 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ป
การศึกษา.

2561 
 (คะแนน 
เต็ม 5) 

ป
การศึกษา.

2562 
(ป

ประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตรา
การคง

อยู (รอย
ละ) 

ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอ
รองเรียนของ
นักศึกษา 

4.73 4.77 4.61 เปลี่ยน
แปลง 

85.71 

 
 
เปาหมายของปนี้  : .3...  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 3 3   
3.2 3 4   
3.3 3 3   
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษาที่รับเขา ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2561 คาเฉลี่ย 

2553 จํานวนจบในรุน 29       
 
 
 
 
 
 

คาเฉลี่ย
ของรอย
ละแตละ

ป 
 
 
 
 
 
  

 จํานวนรับเขาในรุน 78      
 รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน 37.17      

2554 จํานวนจบในรุน  15     
จํานวนรับเขาในรุน  38     
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน  39.47     

2555 จํานวนจบในรุน   22    
จํานวนรับเขาในรุน   37    
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน   59.46    

2556 จํานวนจบในรุน    19   
จํานวนรับเขาในรุน    36   
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน    52.78   

2557 จํานวนจบในรุน     20  
จํานวนรับเขาในรุน     33  
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน     60.60  

2558 จํานวนจบในรุน      20 
จํานวนรับเขาในรุน      31 
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน      64.52 

 
หมายเหตุ: 1) แสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาในปที่รับเขาถึงปที่ประเมิน 
     2) วิธีคิดรอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน =       จํานวนจบในรุน 
       จํานวนรับเขาในรุน 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษามาจากหลายปจจัย
ดวยกัน ไดแก นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตไมมาเรียน นักศึกษาออกกลางคน การที่นักศึกษาตกคางจากการ
เรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเปนผลมาจากพ้ืนฐานทางการเรียนที่ไมเทากันของนักศึกษาแตละคน 

 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป รุนจบปการศึกษา 2561 
(ตัวบงชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ หลักฐาน/ตารางประกอบ 
จํานวนบัณฑติทั้งหมด 23   
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรื่อง 
การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสาํเรจ็การศึกษา 

23 100  

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

20 86.96  

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 1 4.35  
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําภายใน  
1 ป หลังสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

22 81.48  

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑิต 0 0  

X 100 
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ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ หลักฐาน/ตารางประกอบ 
ศึกษา 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0 0  
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑทหาร 0 0  
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายไดประจําอยูแลว 

2 8.70  

รอยละของบณัฑิตทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100  
คะแนนรอยละของบัณฑติที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 5.00  

เปาหมายของปนี้   : รอยละ 90 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : รอยละ 100 เกณฑประเมิน  : 5.00 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุนจบปการศึกษา 2561 
(ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 

ลํา 
ดับที่ 

ขอมูลพืน้ฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวน
ขอที่
ตอบ 

คา 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
54.48 31 4.54  

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม   4.82 
   (2)ดานความรู   4.35 
 (3) ดานทักษะทางปญญา   4.68 
   (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล   4.42 

 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.48 

 
  (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด/ตาม มคอ.2 
ของแตละหลักสูตร 

  4.50 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 23 

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

12 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 

52.17 

 
ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คดิเปนคะแนน ผลการประเมิน 

2.1 4.50 4.54 54.48 
 บรรลเุปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
การวิเคราะหผลท่ีได 

ปจจุบันสถานการณแนวโนมการมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีแนวโนมที่ลดลง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ถดถอยในปจจุบัน    ทําใหเกิดการจางงานจากสถานประกอบการลดลง 
ในสวนบัณฑิตท่ีไมมีการประเมินจากผูใชบัณฑิตเนื่องจากสวนหนึ่งประกอบอาชีพอิสระ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 4.50 54.48 คะแนน 4.54  
2.2 รอยละ 90 รอยละ 100 5.00  
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หมวดที่ 4 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในภาค1/2562นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

010110011
ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

  

1/
25

62
 

0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 5 

01021002 
มนุษยสัมพันธ
และการ
พัฒนา
บุคลิกภาพ 

  

1/
25

62
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

01021006 
พฤติกรรม
ของมนุษย 

  

1/
25

62
 4 9 9 5 2 0 1 0 0 0 0 0 30 30 

01021008 
อารยธรรม
ไทยในบริบท
โลกาภิวตัน 

  

1/
25

62
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

01022004 
เศรษฐศาสตร
ใน
ชีวิตประจําวั
น 

  

1/
25

62
 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

0102510255 
คณิตศาสตร 
2 

  

1/
25

62
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

01040006 
ชีวิตกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

1/
25

62
 

3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
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รหัส 
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย  หรือ 
) 

ภาค/
ป
การศึ
กษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

01312001 
ภาษาอังกฤษ 
1 

  

1/
25

62
 0 0 0 0 3 17 8 0 0 0 0 0 28 20 

01312002 
ภาษาอังกฤษ 
2 

  

1/
25

62
 4 1 2 6 5 2 5 1 0 0 0 0 26 25 

01312004 
ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ 

  

1/
25

62
 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

02032001
เคมีทั่วไป 

  

1/
25

62
 3 1 1 6 2 6 8 1 0 0 0 0 28 27 

02032007 
สิ่งแวดลอม
และการ
จัดการ

ทรัพยากร 

  

1/
25

62
 

0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

02033001 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

  

1/
25

62
 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

02040008
มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม 

  

1/
25

62
 17 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 24 23 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปดสอนในภาค1/2562(นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ป

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

14011101 
คุณธรรม
และความ
เปนคร ู

  

1/
25

62
 6 13 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 28 27 

14011103 
จิตวิทยา
สําหรับครู
วิชาชีพ 

  

1/
25

62
 9 5 3 0 8 0 0 1 0 0 0 0 26 25 

14011405 
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการ

เรียนรู
สําหรับครู
วิชาชีพ 

 
 

 

1/
25

62
 

2 6 4 9 2 1 0 0 0 0 0 0 24 24 

14012201 
การพัฒนา
หลักสตูร

อาชีวศึกษา 

  

1/
25

62
 

4 6 9 6 4 1 0 0 0 0 0 0 30 30 

14012204
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ดาน
อาชีวศึกษา 

  

1/
25

62
 

7 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14012506
ปฏิบัติการ

วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 1 

  

1/
25

62
 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

14013301
วิธีการสอน
เฉพาะทาง
เทคโนโลย ี

  

1/
25

62
 4 8 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 23 

14014501 
ปฏิบัติการ

วิชาชีพครูสห
กิจ 1 

  

1/
25

62
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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รหัส 
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ป

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

14014502 
ปฏิบัติการ
วิชาชีพ

ครูสหกิจ 2 

  

1/
25

62
 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

14011101 
งานทักษะ
ชางพื้นฐาน 

1 

  

1/
25

62
 6 5 9 5 2 0 0 1 0 0 0 0 28 27 

14110103 
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 1 

  

1/
25

62
 2 2 1 1 1 2 11 8 0 0 0 0 28 20 

14110104
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2 

  

1/
25

62
 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

1421210158 
สถิตยศาสตร
วิศวกรรม 

  

1/
25

62
 0 1 1 1 21 0 0 1 0 0 0 0 25 24 

14212309
 กลศาสตร 
ของวัสด ุ

  

1/
25

62
 0 0 3 3 22 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

14016306 
โครงงาน 

  

1/
25

62
 4 11 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 24 21 

143111015
8 การเขียน

แบบ
วิศวกรรม 

  

1/
25

62
 10 8 1 6 2 0 0 1 0 0 0 0 28 27 

14311201 
หลัก

กระบวนการ
งาน

เครื่องมือกล 

  

1/
25

62
 

8 7 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 24 23 

14311202 
ฝก

ปฏิบัติงาน
เครื่องมือกล 

1 

  

1/
25

62
 

0 2 12 7 2 1 0 1 0 0 0 0 25 24 
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รหัส 
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ป

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

14311203 
ฝก
ปฏิบัติงาน
เครื่องมือกล 
2 

  

1/
25

62
 

6 8 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

14311207 
หลัก

กระบวนการ
หลอโลหะ 

  

1/
25

62
 10 5 4 2 2 4 3 0 0 0 0 0 30 30 

14311208 
ฝก
ปฏิบัติงาน
หลอโลหะ 

  

1/
25

62
 5 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

14311209
เทคโนโลยี
การผลิตใน
อุตสาหกรร

ม 

  

1/
25

62
 

6 7 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

14311302
เทคโนโลยี
เครื่องจักรก

ลซีเอ็นซ ี

  

1/
25

62
 2 5 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

143113105
8 เทคโนโลยี

โลหะผง 

  

1/
25

62
 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14312102 
การทดสอบ

และ
ตรวจสอบ

วัสดุ
วิศวกรรม 

  

1/
25

62
 

12 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 24 

14312201 
โลหะวิทยา
กายภาพ 

  

1/
25

62
 8 3 0 2 4 2 4 2 0 0 0 0 25 23 



62 
มคอ. 7 

รหัส 
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ป

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอ
น 

 A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

14313101 
ความ

ปลอดภัยใน
งาน

อุตสาหกรร
ม 
 

  
1/

25
62

 
5 6 11 3 2 0 0 1 0 0 0 0 28 28 

14313301 
การควบคุม
คุณภาพ

อุตสาหกรร
ม 

  

1/
25

62
 

0 5 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในภาค 2/2562(นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ป

การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี 
เนื้อ 
หา 
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

01021008 
อารยธรรม

ไทยในบริบท
โลกาภิวัฒน 

  

2/
25

62
 5 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

01022005
กฎหมายและ
ระบบของ
กฎหมาย 

  

2/
25

62
 11 12 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01023009 
กีฬาลีลาศ 

  

2/
25 62
 7 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 26 24 

01312002 
ภาษาอังกฤษ2 

  

2/
25

62
 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

02032002 
ฟสิกสทั่วไป 

  

2/
25

62
 5 5 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 21 21 



63 
มคอ. 7 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปดสอนในภาค 2/2562(นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี 
เนื้อ 
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

14011102 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

  

2/
25

62
 6 9 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 24 24 

14011104
การวัดและ
ประเมินผล
การเรยีนรู
สําหรบัครู
วิชาชีพ 

  

2/
25

62
 

12 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

14012202
การจัดการ

เรียนรู
อาชีวศึกษา 

  

2/
25

62
 5 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14012203
นวัตกรรม

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทางการศึกษา 

  

2/
25

62
 

10 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30   30 

14012405
การฝกปฏิบัติ

วิชาชีพครู
ระหวางเรยีน 

  

2/
25

62
 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14110104 
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2 

  

2/
25

62
 4 0 2 0 5 1 11 1 0 0 0 0 24   23 

1411110158 
วิศวกรรมไฟฟา

เบื้องตน 

  

2/
25

62
 3 4 2 6 3 4 0 1 0 0 0 0 23 22 

1411110258 
ปฏิบัติ

วิศวกรรมไฟฟา
เบื้องตน 

  

2/
25

62
 11 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

1411410158
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

  

2/
25

62
 6 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 24 24 



64 
มคอ. 7 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอ
น 

มี 
เนื้อ 
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

1411410258
ปฏิบัติ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

  

2/
25

62
 6 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 24 24 

1421210258
พลศาสตร
วิศวกรรม 

  

2/
25

62
 1 4 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

14310101
ความนาจะ
เปนและสถิติ

เบื้องตน 

  

2/
25

62
 0 2 5 15 1 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

14310301 
การเตรียม
โครงงาน 

  

2/
25

62
 30 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 30 30 

1431110258
เครื่องมือวัด
และมาตร

วิทยา 

  

2/
25

62
 7 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14311204
หลักกระบวน 

การเชื่อม 

  

2/
25

62
 15 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

1431120558
ฝกปฏิบัติงาน

เชื่อม1 

  

2/
25

62
 11 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

1431120658
ฝกปฏิบัติงาน

เชื่อม2 

  

2/
25

62
 3 13 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

14311210
คอมพิวเตอร
ชวยออกแบบ

และเขียน
แบบ 

  

2/
25

62
 

7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 



65 
มคอ. 7 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอ
น 

มี 
เนื้อ 
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 
 

สอบ
ผาน 

14311303
การซอมบํารุง
เครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม 

  

2/
25

62
 2 7 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23 23 

14312101
วัสดุวิศวกรรม 

  

2/
25

62
 10 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 

14312202 
ปฏิบัติการ
โลหะวิทยา 

  

2/
25

62
 

4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

14313302 
การศึกษางาน

อุตสาหกรรมและ
การยศาสตร 

  

2/
25

62
 4 6 6 9 5 2 0 0 0 0 0 0 30 30 

14313303 
การวางแผน
และควบคมุ

การผลิต
อุตสาหกรรม 

  

2/
25

62
 

15 7 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 30 30 

14313305 
เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม 

  

2/
25

62
 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
มคอ. 7 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี
เนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษา
เปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
 

 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไกการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 

IE-5.1-01 หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558 (หรือ 
มคอ.2) 
 
IE-5.1-02 หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563 (หรือ 
มคอ.2) 
 
 



67 
มคอ. 7 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 
          1.สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สํารวจอาชีพ / ความ
ตองการผูใชบัณฑิต / ผูตองการศึกษา /ศิษยเกา / ศิษยปจจุบัน/ สมรรถนะพื้นฐาน 
องคกรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ /  อัตลักษณ/ หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
อื่น 
          2.นําขอมูลที่ไดจาการสํารวจมาทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพจากภายนอก 
          3.ดําเนินการ ยกราง วิพากษหลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ขอกําหนดของหนวยงาน 

ในปการศึกษา  2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 
 
 
 



68 
มคอ. 7 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 
 (P) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดติดตามผลการดําเนินงานในแตละรายวิชา
ตามที่ไดออกแบบหลักสูตรและปรับปรุง เริ่มใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2558 ในภาค
การศึกษาที่ 1/2559 โดยปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยี สถานการณและปจจัยภายนอก ประกอบกับปรับปรุงจากผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรเดิม ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
และปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรูและมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 

         (D) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรในสาระรายวิชาของหลักสูตร ตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)ของแตละรายวิชาดังตอไปนี้  

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากเดิมมาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตรเปนมาตรฐานระดับชั้น 
ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (14-012-201) ประจําภาคการศึกษาที่ 



69 
มคอ. 7 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
1/2562 

2. การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาตามสถานการณและปจจัยภายนอก
คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่ตองมีการออกแบบสาระรายวิชาตามความเปลี่ยน
ของภาคอุตสาหกรรมและการเขารวมประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการไหลของ
แรงงานขามประเทศและจําเปนตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้นซึ่งไดเพิ่มทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษดวยการสงเสริมใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเนนใชตําราและสื่อการ
สอน เปนภาษาอังกฤษมากขึ้น เชนวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม วิชาเทคโนโลยีการ
ในผลิตอุตสาหกรรม วิชาการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ 

3. ในรายวิชาฝกปฏิบัติเครื่องมือกล 1 และ 2 อาจารยผูสอนไดดําเนินการ
ปรับรูปแบบการฝกปฏิบัติ ใหทันกับสถานการณภายนอกที่ เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะดานการผลิต โดยการนํา cutting tools ที่เปนรูปแบบของ insert มาให
นักศึกษาฝกปฏิบัติพรอมกับ cutting tools ที่เปนรูปแบบของ HSS เพื่อที่จะให
นักศึกษาไดรูจักการนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการทํางานและสามารถ
เลือกใชเครื่องมือที่หลากหลายได 

4. ในรายวิชาวิศวกรรมการซอมบํารุงเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อาจารย
ผูสอน ไดปรับการสอนโดยนําสถานการณจริงมาใชในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนไดฝกการวางแผนการทํางาน การเรียนรูดานเศรษฐศษสตร การประมาณ
ราคา ซึ่งในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสามารถซอมแซมระบบแสงสวางในโรงงาน 
เครื่องจักรที่มีอายุการใชงานยาวนาน และเครื่องมือพ้ืนฐษนในโรงงานใหสามารถนํา
กลับมาใชงานไดตามปกติโดยไมตองจางหนวยงานภายนอก 
  (C) กรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมพิจารณา ประเด็นการออกแบบ
สาระรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งปจจุบันพบวาตลาดแรงงานตองการแรงงานที่สามารถ
ทํางานไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการนําระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นหลักสูตรจึงตองมีการปรับตัวในดานการสอนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ดังกลาว  
  (A) กรรมการบริหารหลักสูตรไดเสนอใหทุกรายวิชาปรับปรุงการออกแบบ
สาระรายวิชาใหมีความทันสมัย ทันตอสถานการณของอุตสาหกรรมและตลาดผูใช
แรงงานและกําหนดเขียนใน มคอ. 3 ตามวิทยาการใหมๆ และวิวัฒนาการของโลก 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

ในปการศึกษา  2562 หลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี ้
 (P) สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สํารวจอาชีพ / ความ
ตองการผูใชบัณฑิต / ผูตองการศึกษา /ศิษยเกา / ศิษยปจจุบัน/ สมรรถนะพ้ืนฐาน 
องคกรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ /  อัตลักษณ/ หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
อื่น นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพจากภายนอก 
 (D) ในปการศึกษา 2562 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและเทคนิคอุตสาหการ เพื่อรองรับ

IE-5.1-02 หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง (หรือ มคอ.2) 
 
IE-5.1-03เอกสารโครงการ
เสวนารวมกับสถานศึกษา 
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ความตองการในงานดานอุตสาหกรรม ตลาดแรงงานและสถานประกอบการตาง ๆ 
โดยเนนใหบัณฑิตมีทั้งองคความรูและทักษะดานปฏิบัติการ สามารถใชเครื่องมือได
อยางถูกตองและปลอดภัย คิดเปน ทําเปน มีจิตอาสา มีทักษะในการติดตอสื่อสาร 
ตลอดจนทักษะภาษาตางประเทศ และสามารถนําความรูมาประยุกตใชงานไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะทําใหได
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  
และพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ทั้งนีไ้ดมีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต 
และรับฟงเสียงสะทอนจากภายนอกที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หรือการเปลี่ยนแปลงวิทยาการ มาปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา  ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่ตองมีการออกแบบหลักสูตรรายวิชา
ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีวัสดุ โดยปรับปรุงเนื้อหา 
ซึ่งไดทําการปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยการนําเครื่องมือตัด (Cutting tools) ใน
รูปแบบของ insert มาใหนักศึกษาทดลองใช เพื่อใหรูจักชื่อ ชนิด  และวิธีการใชงาน 
ที่ถูกตองตามคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุและเครื่องมือตัด 

2) คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่ตองมีการออกแบบหลักสูตรรายวิชา
ตามความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร
สาย และเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดย
ปรับปรุงเนื้อหาคําอธิบายรายวิชา ซึ่งไดทําการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองและรองรับกับทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ เชนในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 3) คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่ตองมีการออกแบบหลักสูตรรายวิชา 
ตามขอเสนอของสถานประกอบการ ที่นักศึกษาฝกงาน และผูใชบัณฑิตซึ่งสถาน
ประกอบการณไดแนะนําใหมีการพัฒนานักศึกษาในดานของการอานเวอรเนียรคา
ลิปเปอรหนวยนิ้ว และการรางแบบงานเพื่อสั่งงานเฉพาะหนา ซึ่งหลังจากอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาทราบถึงขอแนะนําแลวก็จะนําไปพัฒนาวางแผนการสอนตอไป 
 4) คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติ ทํางานเปนและถูกตอง สามารถแกไขปญหาได ตลอดจนตองมีความรู
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติที่ควบคูกันไป โดยมอบหมายใหอาจารยผูสอนในแต
รายวิชา สอนเสริมในดานทักษะปฏิบัติแกนักศึกษา กอนที่จะออกฝกสอน ในชั้นปที่ 
5 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ 
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ

   ในปการศึกษา 2562 เปนปที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสู
ปรับปรุงจากหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงจากหลักสูตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งโครงสรางห
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
การปรับปรุงตามความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจสังคม โดย เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 
การศึกษา 2563 
  สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่
วันที ่7 ตุลาคม 2562 
  สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี
181-9/2562 วันที ่24 ตุลาคม 2562

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) เปนหลักสูตรที่
และเทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ การจัดการผลิตและการ
ดําเนินงาน ตลอดจนวิชาชีพครูอาชีวศึกษา อันไดแก 
การศึกษา ออกแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน 
เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับพันธกิจ
เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูการนําไปใชประโยชนตอสังคม หรือสรางมูลคา

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) กับหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
 

เปนปที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรโดยเปนการ
ปรับปรุงจากหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

อุตสาหการ (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เปน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4ป) (หลักสูตร

ซึ่งโครงสรางหลักสูตรไดดําเนินการปรับตามเกณฑมาตรฐาน
2558 และ สภาวิชาชีพกําหนด (คุรุสภา) ตลอดจน

การปรับปรุงตามความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลง
เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ป

สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่8/2562  

สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี  
2562 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตร
เปนหลักสูตรทีม่เีนื้อหาครอบคลุมวิชาชีพ อันไดแก วิศวกรรม

และเทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ การจัดการผลิตและการ
ดําเนินงาน ตลอดจนวิชาชีพครูอาชีวศึกษา อันไดแก นวัตกรรมดานการจัด
การศึกษา ออกแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน ซึ่ง
เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ 1) ผลิตกําลังคน
เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 2) สราง
งานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูการนําไปใชประโยชนตอสังคม หรือสรางมูลคา

71 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
เชิงพาณิชย 3) ใหบริการวิชาการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และ 4) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค และสอดคลองกับ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการมุงผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สรางสรรคสังคมภายใต
วิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอยางม่ันคง” 
 (C) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมพิจารณาผลจากการ
ดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรนั้นๆ พบวา
อาจารยประจําวิชาไดปรับแผนและวิธีการสอน ตลอดจนสอนเสริมนอกเวลาเรียน
ใหแกนักศึกษาทุกชั้นปที่ตองการจะฝกทักษะเพิ่มเติม สําหรับรายวิชาภาคบรรยาย
อาจารยประจําวิชา เชน วิชาสถิตยศาสตรวิศวกรรม (14-212-101) วิชาพลศาสตร
วิศวกรรม (14-212-102) และวิชาอื่นๆ อาจารยผู สอนไดปรับใช เอกสาร
ประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความคุนเคยกับการใช
ภาษาอังกฤษ การเขาใจในคําศัพททางเทคนิค ซึ่งนับเปนวิชาชีพเฉพาะของนักศึกษา 
และการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในดานตางๆ ซึ่งผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ดังกลาวสงผลใหนักศึกษาสามารถอาน หรือคนควาหาความรูจากสื่อโดยใชคําศัพท
เปนภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 
 (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีขอเสนอแนะใหอาจารยประจําวิชานํา
วิทยาการใหมๆ ในดานที่เกี่ยวของกับรายวิชา ซึ่งพัฒนาขึ้นในอุตสาหกรรม มาใชใน
การเรียนการสอนใหมากยิ่งข้ึน 
 
ผลที่ไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม 
 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
เปาหมายของปนี้  :3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน IE-5.2-01เลมหลักสูตร 

มคอ. 2 
 
IE-5.2-02รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2562
กําหนดอ.ผูสอน 
 
IE-5.2-03รายงานการ
ประชุมพิจารณา มคอ.3-4 
เทอม 1/2562 
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หลักสูตรมีการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของ
อาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ 
และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง และ ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
 
การกําหนดผูสอน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกการกําหนดผูสอน  ดังนี้ 

(P) 1. ศึกษาวิเคราะห มคอ. 2 และคําอธิบายรายวิชา เพื่อกําหนดผูสอนใน
รายวิชา ของแตละภาคการศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อ
วิเคราะหมคอ. 2 และคําอธิบายรายวิชา เพื่อกําหนดผูสอนในรายวิชา รวบรวม
ขอมูลผูสอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ประสบการณ/เกณฑวิชาชีพ/สกอ.) 

IE-5.2-04รายงานการ
ประชุมพิจารณามคอ. 5-6 
เทอม 1/2562 
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         2. กําหนดผูสอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอนตามความ
เหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชานั้นๆ  

3. มีการวิเคราะหภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอาจารยที่
เหมาะสม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย หรือองคกรวิชาชีพ   
 4. กรณีที่มีผูสอนที่เปนอาจารยใหม หรือเปนรายวิชาที่อาจารยสอนเปนครั้ง
แรก จะมีการกําหนดใหมีอาจารยอาวุโสแนะนําเทคนิคและวิธีการสอน การออก
ขอสอบใหตลอดภาคการศึกษา 
         กอนที่จะเปดภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อ
พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาตามเลมหลักสูตรมคอ. 2 โดยรายวิชาศึกษา
ทั่วไป เปนหนาที่ของคณะศิลปศาสตร ซึ่งเปนผูดูแลรายวิชากําหนดอาจารยผูสอน 
สวนรายวิชาซึ่งเปนรายวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรจะใหอาจารยประจําหลักสูตร
พิจารณาแบงภาระโหลดสอน กอนนําเสนอคณบดีพิจารณาตอไป 

(D) หลักสูตร มีการประชุมในวาระเพื่อพิจารณา เพื่อจัดอัตรากําลัง กําหนด
ผูสอน ของรายวิชาในหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในครั้งที่ 3-2/2561 
โดยพิจารณาจาก 1) มีคุณวุฒิเหมาะสมกับวิชาที่สอน/ตรงกับสาขาวิชาฯ 2)มีความรู
ความสารถในวิชาที่สอน โดยเคยผานการสอนในรายวิชาที่กําหนด/เกี่ยวของ 3)มี
ประสบการณในการทํางาน/การฝกอบรมในรายวิชาที่กําหนด และ4) ประสบการณ
ทางดานงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรายวิชา รวมทั้งการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย  
ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ รับผิดชอบรายวิชา สถิติวิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ และ
วิชาการทดสอบวัสดุวิศวกรรม รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ รับผิดชอบในรายวิชาดานวัสดุ
วิศวกรรม โลหะวิทยา การวางแผนและควบคุมการผลิต ตลอดจนวิชาโลหกรรมผง 
ซึ่งเปนวิชาที่เก่ียวของกับงานวิจัยอาจารยผูสอน ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ จะรับผิดชอบ
วิชา การศึกษางาน หลักวิชาชีพครูอาชีวะ ตลอดจนวิชาดานวิชาชีพครู อ.อภิรพ 
แกวมาก จะรับผิดชอบวิชาปฏิบัติงานเชื่อม งานหลอโลหะ และดานวิชาชีพครู 
และอ.จรัญ ธรรมใจ จะรับผิดชอบในวิชา ดานเทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือวัดและ
มาตรวิทยา งานทักษะชางพื้นฐาน งานเครื่องมือกล 
         (C) หลักสูตรติดตามผลจากการกําหนดอาจารยผูสอน มีการพิจารณาจาก
การจัดทํามคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 พิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตออาจารยผูสอนซึ่งพบวาผลการประเมินอาจารยผูสอนของรายวิชาภายใน
หลักสูตรทุกรายวิชา มีคาเฉลี่ยมากกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 อยางไรก็ตามใน
ที่ประชุมไดมอบหมายใหอาจารยไดดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เชนใน
สวนที่อาจารยไดคะแนนจากผลการประเมินในสวนที่นอย และใหอาจารยกําหนด
แผนการปรับปรุงไวใน มคอ. 5 เชนวิชาหลักกระบวนการงานเครื่องมือกล ซึ่งจะตอง
ปรับปรุงใน มคอ.3 โดยเพิ่มเนื้อหาทางทฤษฎีกอนเรียนในภาคปฏิบัติใหมากขึ้น
กวาเดิม 

 นอกจากนี้ มีการกํากับและติดตามผลความพึงพอใจจากอาจารยผูสอน ดาน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรจะไดนําผลการประเมิน
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ดังกลาวมาใชในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
         (A) จากผลการประเมินในแตละรายวิชามอบหมายใหอาจารยผูสอนได
ดําเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ใหขอเสนอแนะ และดําเนินการตามขอ 3
ขอเสนอแนะการปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตามมคอ. 5 รายวิชาตางๆ และไดนําผล
จากการเสนอแนะไปปรับปรุงการเขียน มคอ.3 โดยใหปรับปรุงตามดานที่นักศึกษา
ใหคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด และสงกลับมายังหลักสูตรใหทันตามเวลากําหนด 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

(P) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการนําระบบและกลไก มาดําเนินการ 
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
 1.หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดตารางปฏิทินเพื่อใชในการกําหนดสง 
รายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนเปดภาคเรียน 
 2.อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณา ตรวจสอบขอมูล สําหรับการ
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผูสอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พรอมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา โดยพิจารณาถึงความ
ทันสมัยของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 
 3.ผูสอนนําผลจากการประชุม ไปปรับปรุงขอมูลในการจัดทํามคอ. 3-4 โดย
พิจารณาถึงการบูรณาการรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.หลักสูตรสงรายงานการทํามคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะฯ (ฝาย
วิชาการ) 
 หลักสูตรฯ ดําเนินการการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
 (D) หลักสูตรกําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํามคอ. 3-4 โดยใหศึกษา
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในมคอ. 2 ของหลักสูตร โดยที่ประชุม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2-2/2562 ไดมอบหมายใหอาจารย จรัญ ธรรมใจ เปนผูรวบรวมจาก 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาในการจัดทําและสงมคอ.3-4 ใหถูกตองและทันเวลาที่
กําหนด จากนั้นรวบรวมเอกสาร ไวที่หลักสูตรเพื่อรวบรวมขอมูลพิจารณา
ประเมินผลการจัดทําแผนการเรียนรู โดยใชแบบฟอรมตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา(มคอ.3) และแบบฟอรมการตรวจสอบรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) โดยหลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนสง มคอ.3 และ 4 ของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กอนวันที่ 16 มิถุนายน 2562 
  นอกจากนี้หลักสูตรไดประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการเรียนการสอน
สําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสราง
หลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งนักศึกษาที่จบ
ไปแลวจะตอง เปนครูวิชาชีพที่มีความรูดานทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ และภูมิใจ
ในวิชาชีพ  ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองดําเนินการดังนี้        
  1) เนนการสอนแบบการสรางผลงานที่ตองบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ    

IE-5.2-05 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 2-2/2562
กํากับติดตาม มคอ.3-4  
 
IE-5.2-06แบบฟอรม มคอ.3 
 
IE-5.2-07แบบฟอรม มคอ.4 
 
IE-5.2-08แบบฟอรมการ
ตรวจพิจารณามคอ.3 

IE-5.2-09 แบบฟอรมการ
ตรวจพิจารณามคอ.4 
 
IE-5.2-10 ตารางสรุปผล
การจัดทํา มคอ.3-มคอ.4 
 
IE-5.2-11 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2-2/2562เพื่อ
กําหนดอัตรากําลัง 
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          2) กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งสรางความภูมิใจในวิชาชีพ     
          3) จัดใหมีการอภิปรายถึงประสบการณ ความประทับใจและสิ่งที่ไดมา
หลังจากนักศึกษาไดฝกประสบการณภาคสนาม 
  4) เนนใหฝกปฏิบัติการสอนเพื่อใหเกิดความชํานาญในการถายทอดการ
ปฏิบัติตนภายใตคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตอาสาชวยเหลือ
สังคมซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองดําเนินการดังนี้        

 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการ
สอน 

 จัดใหมีการอภิปรายถึงประสบการณ ความประทับใจและสิ่งที่ไดมา
หลังจากนักศึกษาไดฝกประสบการณภาคสนาม 

มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง ดวยการมอบหมายงานที่ตองมีการศึกษาคนควาจากสื่อสารสนเทศ หอสมุด 
สิ่งกอสรางรอบรั้วมหาวิทยาลัย  และตําราตางๆ  ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ดวยการสงนักศึกษาเขารวมกับโครงการตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น  ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ เชนการดําเนินโครงการที่ทางหลักสูตรได
จัดทําขึ้น 

 การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูได
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการ
เรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู เปนตน โดยมีขอบเขต ดังนี้ ในโครงการเสริมสราง
ทักษะและประสบการณทางชางอุตสาหกรรม จะฝกใหนักศึกษาสเก็ตชงานเบื้องตน
ออกมากอน จากนั้นใหวิเคราะหแบบงานวาจะใชวัสดุชนิดใด ขนาดและความยาวที่
ตองใช ความเปนไปไดในการทํางาน จากนั้นสงแบบงานใหอาจารยผูควบคุม และ
เมื่ออาจารยผูควบคุม อนุมัติ ก็จะดําเนินการนําไปเขียนแบบบโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ในการเขียนแบบ 

         (C) หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการติดตาม และตรวจสอบการจัดทําผลการ
เรียนรู (มคอ.3-4)  ของภาคการศึกษาที่ 1/2562 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3-1/2562 
ผลการประเมินพบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู อยางไรก็ตามหลักสูตรมีขอเสนอแนะให
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ของมคอ. 3 กอนสงใหกับ
ผูรับผิดชอบในการติดตาม มคอ. 3 เพื่องายตอการประเมินผลการจัดทํา มคอ.3 
 (A) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสวนใหญ ไดมีการตรวจสอบผลการจัด
มคอ. 3 กอนสงใหแกผูรับผิดชอบติดตาม ซึ่งขอผิดพลาดที่ยังพบอยู ไดแก วันที่ ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ภาคการศึกษา และปการศึกษา ที่สอน เปนตน ซึ่ ง
ผูรับผิดชอบไดแจงแกอาจารยผูรับผิดชอบและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรยีน

IE-5.2-12รายงานการ
ประชุม 2-2/2562 
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การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 
 
 1.วิเคราะหความสอดคลองของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่กําลังดําเนินการ หรือกําลังจะ
ดําเนินการวาสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะเปดสอนในภาค
การศึกษาตอไป 
          2.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารวมกับผูรับผิดชอบโครงการ กําหนดแผน
กิจกรรมการบูรณาการลงใน มคอ.3-4 
          3.ประเมินสรุปผลการบูรณาการใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
 (P)หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อจัดอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยมอบหมายใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํามคอ.3 
โดยใหมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการวิจัย การบูรณาการกับงาน
บริการวิชาการทางสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         (D) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องติดสติ๊กเกอร
ขวดไวนมัลเบอรรี ่ซึ่งจะดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม 2563 – พฤษภาคม 2563 
แตดวยมีการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 สงผลให
มหาวิทยาลัยขอยกเลิกโครงการและใหสงโครงรางใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไดมีการเรียนสอนในรายวิชา ในรายวิชาคุณธรรมและความเปนครู มีการนํา
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นักศึกษาในระดับชั้นปที่ 1 จัดโครงการ IED Volunteer Spirit ในรูปแบบกิจกรรม
จิตอาสาควบคูกับการบริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพความ
เปนครูใหกับนักศึกษา โดยลักษณะกิจกรรมเปนการแสดงออกถึงคุณลักษณะความ
เปนครูในดานความรู บุคลิกภาพ การสอน การถายทอดความรู ในรูปแบบกิจกรรม
เชน การซอมบํารุงสนามเด็กเลน การทาสีการซอมเครื่องใชไฟฟา-ระบบไฟฟา-
ประปา การสันทนาการ และการทําแปลงผักสาธิต รวมไปถึงการเรียนรูวัฒนธรรม
การอยูรวมกับผูอื่นในสังคมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบอปาบ  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
 และในรายวิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีการ
นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัด
โครงสรางขององคกร และลักษณะการทํางานรวมกันในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการ
อาชีพหลวงประธานราษฎรนิกรและวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษาการที่จะออกฝกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา และมีการให
นักศึกษาแบงกลุมออกเปน 2 กลุม เพื่อจัดทําโครงการรวมกับสถานศึกษา เพื่อเปน
การพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียน ใหสามารถทํางานรวมกับสังคม ชุมชน และ
สถานศึกษาไดและเพื่ อพัฒนาทักษะของผู เ รี ยนให เปนบัณฑิตที่ มีความรู
ความสามารถสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ณ 
โรงเรียนบานนาลึก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียน
ชะแลนิมิตวิทยา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
 (C) กรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมพิจารณาผลจากการบูรณาการ
การรียนการสอนกับการบริการวิชาการ พบวานักศึกษาไดรับทักษะจากการทํางาน
จริงมากยิ่งข้ึนและ ไดนําความรูจากการเรียนไปใชเพื่อการประกอบอาชีพ  
 (A) กรรมการบริหารหลักสูตรไดมีขอเสนอแนะวาหากมีการนํานักศึกษาลง
พื้นที่บริการวิชาการควรจะขอเกียรติบัตรใหกับนักศึกษาเพื่อจะไดนําไปใชในการ
สมัครงานในอนาคต 
 
ผลที่ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  
 - นักศึกษามีความรักในสาขาวิชา อาชีพ และมีความสามัคคี และมีจิตอาสา 
 - รูปถายการดําเนินกิจกรรม 

 
เปาหมายของปนี้  : ..3..  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..4..  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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ระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษา

เพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน
และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปนและมีการนําผลการประเมินไป
ใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (assessment as 
learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อ
จุดมุงหมายประการหลังคือเนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของ
นักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมาย
สองประการแรกดวย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการใหเกรดที่
สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลายใหผลการประเมินที่
สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และ
มีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือ
เสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริง
ของนักศึกษาโดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
 

 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

IE-5.3-01 รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ. 2) 
 
IE-5.3-02รายละเอียดของ
วิชา (มคอ.3,มคอ.4) 
 
IE-5.3-03 รายงานการ
ประชุมการประเมินการ
ดําเนินงานดานการ
ประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



80 
มคอ. 7 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 
คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ดังนี้ 
          1.หลักสูตรกําหนดแผนการเรียนรูลงในรายละเอียด เลมหลักสูตร(มคอ.2) 
โดยกําหนดใหมแีผนที่จะแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชาที่
ชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 6 ดาน 
          2.กอนการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแลใหแตละ
รายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหครบทุกรายวิชา และแสดงการเขียนใหชัดเจน 
สอดคลองกับ มคอ.2 
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          3.ระหวางการเรียนการสอน กําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการให
สอดคลอง มคอ.3 และมคอ.4 รวมทั้งผูสอน ควรดําเนินการสอนใหสอดคลองกับ 
มคอ.3 และ มคอ.4 
          4. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดใหมีการประชุมรับรองเกรด และทุกวิชาตองผานการเห็นชอบจากกรรมการเขา
รวมประชุม จึงจะสามารถผานและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 
          5. อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแล กําหนดใหผูประสานวิชาดําเนินการ 
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ มคอ.6 ใหสอดคลองกับ 
มคอ.2 มอค.3 และมคอ.4 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
          6. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เชน การซักถามจากผูรับผิดชอบรายวิชาถึงสาเหตุที่ทําใหผลการ
เรียนมีความผิดปกติ และตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการเขารวมประชุม จึง
จะสามารถผานและรับรองเกรดจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยกําหนดใหมีการกําหนดแผนการ
เรียนรูลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และกําหนดใหมี Curriculum 
mapping ที่ชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
6ดานโดยกอนการเรียนการสอนอาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแลใหอาจารย
ผูรับผิดชอบแตละรายวิชาจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) ใหครบทุกวิชาและแสดงการเขียนแผนการเรียนรู
ใหชัดเจนสอดคลองกับมคอ. 2 ระหวางการเรียนการสอนกําหนดใหผูรับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการใหสอดคลองกับมคอ. 3 และมคอ. 4 

(D)หลักสูตรไดนําเอาระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมาใชโดยการกําหนดใหอาจารย
ผูรับผิดชอบแตละรายวิชาจัดทํามคอ. 3 และ มคอ. 4 ใหถูกตองและครบทุกหมวด
และแสดงการเขียนแผนการเรียนรูใหชัดเจนสอดคลองกับมคอ. 2 ระหวางการเรียน
การสอนกําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการใหสอดคลองกับมคอ. 3 และมคอ. 
4 โดยในปการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการกําหนดรายละเอียดการ
ประเมินผลการเรียนรูครบทั้ง6ดานโดยระบุในแผนการประเมินการเรียนรู ซึ่งอยูใน
หมวดที่ 5 ขอที่ 2 ซึ่งกําหนดใหระบุสัดสวนคะแนนรอยละของคะแนนตามหัวขอผล
การเรียนรู  และวิธีการประเมิน เชนจากการทดสอบยอยการบานงานที่ไดรับ
มอบหมายการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้น
เรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

(C) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานดาน
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยการหารือในที่ประชุม
อาจารยประจําหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาประชุมหลักสูตร โดยใชแบบฟอรมการ
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ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มาใชในการประเมินผลการจัดทํา มคอ.
3 และใชแบบฟอรมการตรวจสอบรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 
มาใชในการประเมินผลการจัดทํามคอ. 4 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดซึ่งมี
การประเมินในดานตางๆเชนการประเมินผลการเรียนมีการใหคาน้ําหนักที่สอดคลอง
กับจุดเนนของรายวิชาและการประเมินผลการเรียนมีการใชเครื่องมือที่หลากหลาย
เชนขอสอบการบานรายงานปากเปลาสังเกตพฤติกรรมทักษะการปฏิบัติฯลฯ
ตัวอยาง เชน  โดยที่ประชุมลงความเห็นวากระบวนการดังกลาวมีความเหมาะสมดี
แลวแตที่ประชุมมีขอสังเกตวาการประเมินผลการเรียนรูของบางรายวิชาอาจยังไม
ชัดเจนโดยที่ประชุมไดเสนอใหมีการจัดโครงการการจัดทํารายละเอียดของวิชา 
(มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) ในปการศึกษา
ถัดไปเพื่อมีวัตถุประสงคใหได มคอ. 3และมคอ. 4 ที่มีประสิทธิภาพและรายละเอียด
ครบถวน 

ซึ่งผลจากการประเมินพบวามีหลายวิชาที่ผูรับผิดชอบไมไดแสดงผลการ
ประเมินตามที่ไดกําหนดไวในแผนCurriculum mapping ทางผูประเมินจึงไดมี
ขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ไปศึกษา Curriculum mappingมคอ.
2 เพิ่มเติม และใหจัดทํา มคอ. 3 สงใหมอีกครั้ง 

(A) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดปรับ มคอ.3 และมคอ.4 ตามที่ไดรับขอ
เสนอแนะ โดยเฉพาะในสวนของ Curriculum mapping ที่จะตองแสดงและสงให
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกครั้ง  
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
ดังนี้ 
          1.หลักสูตรมีการกําหนดแผนการเรียนรูลงในรายละเอียด (มคอ.2) โดย
กําหนดใหมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชาที่ชัดเจน
ในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 6 ดาน 
          2.กอนการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแลให
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 ใหครบทุกรายวิชาและแสดง
การเขียนใหชัดเจน สอดคลองกับ มคอ.2 
          3.ระหวางการเรียนการสอน กําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการให

IE-5.3-04 รายงานการ
ประชุมอนุมัติเกรด 
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สอดคลองกับ มคอ.3 และมคอ.4  
 4. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดใหมีการประชุมรับรองเกรด และทุกวิชาตองผานการเห็นชอบจากกรรมการเขา
รวมประชุม จึงจะสามารถผานการรับรองเกรดจากที่ประชุม 
 5. อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแล กําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการจัดทําผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และมคอ. 6 ใหสอดคลอง
กับ มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
 6. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เชน การสอบถามจากผูรับผิดชอบรายวิชา ถึงสาเหตุที่ทําใหมี
ความผิดปกติ และตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะจึงจะผาน
และรับรองผล 
 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาดังนี ้

(P) หลักสูตรมีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาโดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแลโดย 
 1. ประชุมอนุมัติผลการเรียนและทุกวิชาตองผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
 2. กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูควบคุมดูแลรายวิชาดําเนินการ
จัดทํามคอ.5 และมคอ.6 ใหสอดคลองกับมคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน 
 3. โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาเปนผูควบคุมดูแลหากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบเชนจากการซักถามจากผูรับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ทําใหรายวิชา
ผิดปกติและตองผานการเห็นชอบจากกรรมการเขารวมประชุมจึงจะสามารถผาน
และรับรองเกรดจากที่ประชุม 

ซึ่งในปการศึกษา 2562 กรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพื่อวางแผน
หารือแนวทางในการประเมินนักศึกษา เนื่องจากบางรายวิชาโดยเฉพาะวิชาที่เปน
รายวิชาที่ตองมีการลงปฏิบัติ จําเปนจะตองมีการวัดสมรรถนะ เพื่อวัดระดับคะแนน
และใชในการประเมินผลการเรียน จึงกําหนดใหอาจารยประจําวิชาออกแบบวิธีการ
ประเมินนักศึกษาเพื่อใหมีความสอดคลองกับมคอ.2 และสภาพของรายวิชา 

(D) เมื่ออาจารยประจําวิชาทราบวาไดรับผิดชอบใหทําการสอนในวิชาใดแลว 
ก็จะตองนําคําอธิบายรายวิชามากําหนดแผนการสอน (มคอ.3) ซึ่งจะตองแบง
รายละเอียดการสอนออกเปนบทตางๆ พรอมทั้งระบุวิธีการประเมิน ใหครอบคลุม
ตาม สมรรถนะที่กําหนดไวใน มคอ.2  

(C) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการติดตามผลจากการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตั้งแตวิธีการวัดผล เครื่องมือที่ใชในการวัดผล เพื่อใหเหมะสม 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา พบวารายวิชาที่มีการปฏิบัติจะมีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายเนื่องจาก ในรายวิชาภาคปฏิบัติจะตองเนนทักษะและการบูร
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ณาการองคความรูจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เชน ทักษะการปฏิบัติงาน ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค การทํางานเปนกลุม เปนตนโดยในที่ประชุมเห็นวาการประเมินใน
รูปแบบที่หลากหลายอาจจะทําใหนักศึกษาไมทราบเกี่ยวเกณฑและน้ําหนักการให
คะแนน จึงควรจะใหอาจารยทําการตกลงรายละเอียดกับนักศึกษาไดกอนนําไปใชใน
การกําหนดการเก็บคะแนน 

(A) หลักสูตรเสนอใหอาจารยประจําวิชา เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การรับการประเมิน ในรายวิชาที่มีการลงปฏิบัติ 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรไดมีการประชุมและชี้แจงการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

1. ผูสอนตองกํากับใหผูเรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2. ผูสอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
3. ประธานหลักสูตรวิเคราะหผลการประเมินผูสอนและนักศึกษา และ 

ขอพบอาจารยผูสอนเปนรายบุคคล สําหรับผลการประเมินที่ต่ํากวา 3.51 
4. กรรมการมีการจัดทํามคอ.7 วิเคราะห learning outcomes ของ

ผูเรียนเพื่อใชในการจัดการวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับผลลัพธที่ยังไม
เดนชัดในตัวผูเรียน 
 (D) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดประชุมรวมกัน ครั้งที่ 3-1/2562 วันที ่
14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมีการจัดทํามคอ.5และมคอ.6 ภายหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร หลังจากนั้นทางหลักสูตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทวนสอบการจัดทําแผนการเรียนรูและการรายงานมคอ.5 และ
มคอ.6 ใหไดมาตรฐาน 
 (C) กรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณาติดตามผล
การจัดทํามคอ. 5 และ 6 วาตรงตามแผนการสอน (มคอ.3 และ 4 ) หรือไม เพื่อนํา
ผลมาวิเคราะหผลการเรียนรูของผูเรยีน ซึ่งจะตองนําไปใชในการจัดทํา มคอ. 7 โดย
ผลจากการจัดทํา มคอ. 5และ6 พบวาอาจารยผูสอนไดทําการสอนและประเมินตาม
แนวทางการประเมินที่ไดวางไวอยางไรก็ตามสําหรับรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียน
กรรมการประจําหลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยผูสอนดําเนินการสอนตามแผน 
เพื่อใหนักศกึษาแตละกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
 (A) กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอกําหนดใหอาจารยผูสอนโดยเฉพาะ
รายวิชาที่มีหลายกลุมเรียน รวมกันกําหนดแผนการสอน (มคอ.3,4) เพื่อให
กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

IE-5.3-05 มคอ.5 และมคอ.
6 
 
IE-5.3-06 ผลการประเมิน
อาจารยผูสอน 
 
IE-5.3-07 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1-2/2562 
 
IE-5.3-08 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3-2/2562 
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เปาหมายของปนี้  :3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(ตัวบงช้ี 5.4)(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-11) 

ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1) อ า จ า ร ย
ป ร ะ จํ า
ห ลั ก สู ต ร
อย า งนอย
รอยละ 80 
มีส วนร วม
ใ น ก า ร
ประชุมเพื่อ
ว า ง แ ผ น 
ติ ด ต า ม 
แ ล ะ
ท บ ท ว น
ก า ร
ดําเนินงาน
หลักสูตร 

  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการประชุม 
จํานวน 6 ครั้ง โดยอาจารยประจําหลักสูตรมี
สวนรวมประชุม รอยละ 100 
 

ร า ย ง า น ก า ร
ประชุ มครั้ ง ที่ 
1-1/2562 วันที่
7 มิถุนายน
2562 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่2-
1/2562 วันที่ 
16 กันยายน 
2562 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่ 3-
1 /2562 วั นที่ 
14 พฤศจิกายน
2562 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่ 1-
2/ 2562วั น ที่ 
23 ธันวาคม
2562 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่ 2-
2/2562 วันที่ 
14กุ ม ภ า พั น ธ
2563 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่ 3-
2/2562 วันที่ 
16เ ม ษ า ย น
2563 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

 
2) มี

รายละเอีย
ด ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร 
ต า ม แ บ บ 
ม ค อ . 2  ที่
สอดคลอง
กั บ ก ร อ บ
มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ
แ ห ง ช า ติ 
ห รื อ 
มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ
ส า ข า /
ส าข าวิ ช า 
(ถาม)ี 

  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดใชหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  

เลม มคอ.2
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 
2558 

3) มี
รายละเอีย
ด ข อ ง
ร า ย วิ ช า 
แ ล ะ
รายละเอีย
ด ข อ ง
ประสบการ
ณ
ภาคสนาม 
(ถามี) ตาม
แบบ มคอ.
3  แ ล ะ 
ม ค อ . 4 
อย า งนอย
ก อ น ก า ร
เปดสอนใน

  ในปการศึกษา 2562หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มีรายวิชาที่เปดสอน ตามแบบ มคอ.
3 จํานวน 77 วิชา เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 17 วิชา รายวิชาเฉพาะในสาขาฯ จํานวน 
60 วิชา 
มีการจัดทํา มคอ.3 ครบทุกรายวิชากอนเปดภาค
การศึกษาที่ 1/2562กําหนดสงวันที่ 24เมษายน
2562 และจัดทํา มคอ.3กอนเปดภาคการศึกษาที่ 
2/2562กําหนดสงวันที่ 20 ตุลาคม2562 โดย
(รายวิชารหัสขึ้นตนดวย 14 เปนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยหลักสูตรสาขาวิชา และคณะฯ
โดยแยกเปนภาคการศึกษาที่ 1/2562 จํานวน 
42 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2562 มี
จํานวน 35 รายวิชา 

บันทึกการสง 
มคอ.3-4 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

แตละภาค
การศึกษา
ใหครบทุก
รายวิชา 

4) จั ด ทํ า
รายงานผล
ก า ร
ดําเนินการ
ข อ ง
ร า ย วิ ช า 
แ ล ะ
รายงานผล
ก า ร
ดําเนินการ
ข อ ง
ประสบการ
ณ
ภาคสนาม 
(ถามี) ตาม
แบบ มคอ.
5  แ ล ะ 
ม ค อ . 6 
ภายใน 30 
วั น  ห ลั ง
สิ้นสุดภาค
การศึกษาที่
เปดสอนให
ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

  ในปการศึกษา 2562หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มีรายวิชาที่เปดสอนตามแบบ มคอ.5 
จํานวน 77 วิชา แยกเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 17 วิชา รายวิชาเฉพาะในสาขาฯ จํานวน 
60 วิชา 

มีการจัดทํา มคอ.5 ครบทุกรายวิชาหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่1/2562 กําหนดสงวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2562 และจัดทํา มคอ.5 หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2562 กําหนดสงวันที่ 
4พฤษภาคม 2563โดย(รายวิชารหัสขึ้นตนดวย 
14 เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดย
หลักสูตรสาขาวิชา และคณะฯ) มีทั้งหมดจํานวน 
77 รายวิชา โดยแยกเปนภาคการศึกษาที่ 
1/2562 จํานวน 42รายวิชา และภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 มีจํานวน 35 รายวิชา 

บันทึกการสง
มคอ.5-6 

5) จั ด ทํ า
รายงานผล
ก า ร
ดําเนินการ
ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร 

  หลักสูตรมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลตอคณะฯ จํานวน 2 
ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 และ
มีการรายงานผลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษาภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

บั นทึ ก ก า ร ส ง 
มคอ.7 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ต า ม แ บ บ 
ม ค อ . 7 
ภายใน 60
วั น  ห ลั ง
สิ้ น สุ ด ป
การศึกษา 

6) มีการทวน
ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์
ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า
ต า ม
มาตรฐาน
ผ ล ก า ร
เ รี ย น รู  ที่
กํ าหนดใน 
มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถา
มี )  อ ย า ง
นอยรอยละ 
2 5  ข อ ง
รายวิ ช าที่
เปดสอนใน
แ ต ล ะ ป
การศึกษา 

  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการเปดการ
เรียนการสอนจํานวนทั้งหมด 77รายวิชาและไดมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์จํานวน 25รายวิชา คิด
เปนรอยละ 32.47 

แบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

7) มี ก า ร
พั ฒ น า /
ป รั บ ป รุ ง
การจัดการ
เ รี น ก า ร
ส อ น  ก ล
ยุ ท ธ ก า ร
สอน หรื อ 
ก า ร
ประเมินผล

  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตร มีการนําผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
การศึกษา 2561 เชน การปรับพื้นฐานดานการ
คํานวณใหกับนักศึกษา การใชสื่อทางเทคโนโลยี
สําหรับการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย มาพัฒนา/ปรับปรุง ประกอบดวย 
ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก การปรับ
พื้นฐานการเรียน การฝกทักษะทางดานการคิดใน
วิชาคํานวณ สงเสริมใหอาจารยผูสอนใชสื่อการ
สอนที่หลากหลาย รวมถึงใชสารสนเทศตางๆ 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

การเรียนรู 
จากผลการ
ป ร ะ เ มิ น
ก า ร
ดําเนินงาน
ที่ ร า ยง าน
ใน มคอ.7 
ปที่แลว  

พรอมทั้งการวางระบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมระดับชาติ เชน การ
แขงขันในโครงการ Teaching academy 2019 

8) อ า จ า ร ย
ใหม (ถามี) 
ทุ ก ค น 
ไ ด รั บ ก า ร
ปฐมนิ เทศ
ห รื อ
คํ าแนะนํา
ด า น ก า ร
จั ด ก า ร
เ รี ย น ก า ร
สอน 

N/A  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไมมีการรับ
อาจารยใหม 

 

9) อ า จ า ร ย
ป ร ะ จํ า
ห ลั ก สู ต ร
ทุกคนไดรับ
การพัฒนา
ท า ง
วิ ช า ก า ร 
และ/หรื อ
วิ ช า ชี พ 
อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง 

  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีอาจารย
ประจําฯ จํานวน 5 ทาน โดยทุกทานไดรับการ
พัฒนาฯ อยางนอย 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 
โดยมีรายละเอียด 
1. รองศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ ผานการ
อบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรู
ออนไลนตลอดชี วิ ต  กระทรวงอุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai Mooc) 
ในรายวิชา “การใช Google App for 
Education สําหรับการจัดการหองเรียน” เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
 
2. อาจารยพิชิต เพ็งสุวรรณ ผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการ“การตรวจสอบแนวเชื่อม
สําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 
ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 

- แบบตอบรับ
ก า ร เ ข า ร ว ม
โ ค ร ง ก า ร /
เกียรติบัตร 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

12 สงขลา 
 
3. ผศ.ทวิชาติ เย็นวิ เศษ ผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการ “การตรวจสอบแนวเชื่อม
สําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 
ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
12 สงขลา  
 แ ล ะ ผ า น ก า ร อ บ ร ม  ผ า น ร ะ บ บ
แพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอดชีวิต 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (Thai Mooc) ในรายวิชา “การใช 
Google App for Education สําหรับการ
จัดการหองเรียน” เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 
2563 
 
4. อาจารยอภิรพ แกวมาก ผานการอบรม ผาน
ระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอด
ชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (Thai Mooc) ในรายวิชา “การ
ออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview 
of Creating an edX Course)” เมื่อวันที่  1 
มิถุนายน 2563 
 

5. อาจารยจรัญ ธรรมใจ ผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการ“การตรวจสอบแนวเชื่อม
สําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 
ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
12 สงขลา  
 แ ล ะ ผ า น ก า ร อ บ ร ม  ผ า น ร ะ บ บ
แพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอดชีวิต 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (Thai Mooc) ในรายวิชา “การ
พัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

10) จํ า น ว น
บุ ค ล า ก ร
ส นั บ ส นุ น
ก า ร เ รี ย น
ก า ร ส อ น 
( ถ า มี ) 
ไ ด รั บ ก า ร
พั ฒ น า
วิ ช า ก า ร 
และ/หรื อ
วิชาชีพ ไม
น อ ย ก ว า
รอยละ 50 
ตอป 
 
 

N/A  ไม ดํ า เนิ นการ เนื่ อ งจากไม มี บุ คลากรสาย
สนับสนุน 

 

11) ระดับความ
พึ ง พ อ ใ จ
ข อ ง
นักศึกษาป
สุ ด ท า ย /
บัณฑิตใหม
ที่ มี ต อ
คุ ณ ภ า พ
ห ลั ก สู ต ร 
เ ฉ ลี่ ย ไ ม
น อ ย ก ว า 
3 . 5  จ า ก
คะแนนเต็ม 
5.0 

  ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดประเมินระดับ
ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษา
ปสุดทายของการเรียนในชั้นเรียนพบวาคะแนน
ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.50 จากระดับคาเฉลี่ยเต็ม 5.00 

รายงานความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ป
สุ ด ท า ย ต อ
คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร 

12) ระดับความ
พึ ง พ อ ใ จ
ข อ ง ผู ใ ช
บัณฑิตที่ มี
ต อบัณฑิต

  ในปการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไดประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหมพบวาคะแนนความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร
เฉลี่ยรวมเทากับ  4.54  จากระดับคาเฉลี่ยเต็ม 
5.00 เมื่อจําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 1)ดาน

รายงานความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูใชบัณฑิต 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 
3 . 5  จ า ก
คะแนนเต็ม 
5.0 

คุณธรรม จริยธรรม เทากับ 4.82  2)ดานความรู 
เทากับ 4.35 3) ดานทักษะทางปญญา เทากับ 
4.68  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ เทากับ 4.42  5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 4.48 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 10  
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 10  

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ 100  
หมายเหตุ : ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานใหประเมินตามจํานวนขอที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนขอหรือ
รายละเอียดในตัวบงชี้ใหแนบมติสภา 
 
เปาหมายของปนี้   : รอยละ.90... 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : รอยละ ...100.  เกณฑประเมิน  :  ....5...  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ(นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ทําให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อางอิง 

ไมมีรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

เปดสอนครบตามแผนการเรียน 
 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมได

สอน 
วิธีแกไข หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
14012201 1/2562 การประเมิน

หลักสูตร 
ใหนักศึกษา
คนควาดวยตนเอง 

ใหนักศึกษาไป
ศึกษา
กรณีศึกษาดวย
ตนเอง แลว
นํามาอภิปราย
ในการเรียน
ครั้งตอไป 

มคอ. 5 

14311209 1/2562 การปรับปรุง
และเคลือบผิว
วัสดุ 

นักศึกษามี
กิจกรรมมาก
เกินไปทําใหเวลา
สอนมีนอย 

มอบหมายงาน
ใหนักศึกษา
คนควาและ
จัดทํารายงาน 

มคอ. 5 

1431010 2/2562 การวิเคราะห
ความ
แปรปรวน 

ติดประชุมหลาย
รายการ ตั้งใจจะ
สอนชดเชย แตเกดิ
สถานการณ 
COVID19 

มอบหมาย
ตัวอยางใหไป
ศึกษา และจะ
สอนซ้ําเพ่ิมเติม
ในรายวิชาการ
ควบคุม
คุณภาพ
อุตสาหกรรม 

มคอ. 5 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(นํามาจาก มคอ5 แตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
010110011
ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

1/2562   ไมมี  

01021002 
มนุษยสัมพันธ
และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 

1/2562   ไมมี  

01021006 
พฤติกรรมของ

มนุษย 

1/2562   ไมมี  

01021008 
อารยธรรมไทย
ในบริบทโลกาภิ

วัตน 

1/2562   ไมมี  

01022004 
เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

1/2562   ไมมี  

0102510255 
คณิตศาสตร 2 

1/2562   ไมมี  

01040006 
ชีวิตกับ

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1/2562   ไมมี  

01312001 
ภาษาอังกฤษ 1 

1/2562   ไมมี  

01312002 
ภาษาอังกฤษ 2 

1/2562   ไมมี  

01312004 
ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ 

1/2562   ไมมี  

02032001 
เคมีท่ัวไป 

1/2562   ไมมี  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
02032007 

สิ่งแวดลอมและ
การจัดการ
ทรัพยากร 

1/2562   ไมมี  

02033001 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

1/2562 4.92 
 

 ไมมี มคอ.5 

02040008 
มนุษยกับ

สิ่งแวดลอม 

1/2562 4.97 
 

 ไมมี มคอ.5 

14011101 
คุณธรรมและ
ความเปนครู 

1/2562 4.96 
 

 หาวิดีโอประกอบการสอนที่เปน
ปจจุบัน  

 

มคอ.5 

14011103 
จิตวิทยาสําหรับ

ครูวิชาชีพ 
 

1/2562 4.99 
 

 ไมมี มคอ.5 

14011405 
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการ

เรียนรูสําหรับ
ครูวิชาชีพ 

1/2562 4.96 
 

 ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยาง ให
นักศึกษาไดคนความากขึ้น จัด

อภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตัง้ใจเรียน 

มคอ.5 

14012201 
การพัฒนา
หลักสูตร

อาชีวศึกษา 

1/2562 4.86 
 

 ปรับหองเรียนใหเหมาะสม เพราะ
เปนวิชาที่ตองมีการจัดกิจกรรม มี

วิธีการสอนหลายรูปแบบ 

มคอ.5 

14012204 
การประกัน
คุณภาพ

การศึกษาดาน
อาชีวศึกษา 

1/2562 4.96 
 

 ปรับรายงานใหเหมาะสมกับชวงเวลา มคอ.5 

14012506
ปฏิบัติการ 

วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 1 

 

1/2562 4.98  ไมมี มคอ.5 



97 
มคอ. 7 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
14013301 
วิธีการสอน
เฉพาะทาง
เทคโนโลยี 

1/2562 4.96  ไมมี มคอ.5 

14014501 
ปฏิบัติการ
วิชาชีพคร ู
สหกิจ 1 

1/2562 4.98 
 

 ไมมี มคอ.5 

14014502 
ปฏิบัติการ
วิชาชีพคร ู
สหกิจ 2 

1/2562 5.00 
 

 ไมมี มคอ.5 

14011101 
งานทักษะชาง

พื้นฐาน 1 

1/2562 4.99 
 

 ไมมี มคอ.5 

14110103 
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 1 

1/2562 5.00 
 

 ไมมี มคอ.5 

14110104
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2 

 

1/2562 5.00 
 

 ไมมี มคอ.5 

1421210158 
สถิตยศาสตร
วิศวกรรม 

1/2562 4.99 
 

 ควรเพิ่มการบานใหนักศึกษาได
เรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนมาก

ขึ้น 

มคอ.5 

14212309
 กลศาสตร 
ของวัสดุ 

1/2562 4.98 
 

 ควรเพิ่มการบานใหนักศึกษาได
เรียนรูนอกหองเรียนมากข้ึน 

มคอ.5 

14016306 
โครงงาน 

1/2562 4.98 
 

 ปรับเปลี่ยนแบบงานใหสามารถใช
เครื่องมือไดหลากหลาย 

มคอ.5 

1431110158 
การเขียนแบบ

วิศวกรรม 

1/2562 4.98 
 

 ปรับเปลี่ยนแบบงานใหสามารถใช
เครื่องมือไดหลากหลาย 

มคอ.5 

14311201 
หลักกระบวนการ
งานเครื่องมือกล 

1/2562 4.98 
 

 ไมมี มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
14311202 

ฝกปฏิบัติงาน
เครื่องมือกล 1 

1/2562 4.98 
 

 ไมมี มคอ.5 

14311203 
ฝกปฏิบัติงาน
เครื่องมือกล 2 

1/2562 4.92 
 

 ไมมี มคอ.5 

14311207 
หลัก

กระบวนการ
หลอโลหะ 

1/2562 4.98 
 

 ควรเพิ่มการบานใหนักศึกษาได
เรียนรูและฝกปฏิบัตินอกเวลามาก

ขึ้น 

มคอ.5 

14311208 
ฝกปฏิบัติงาน

หลอโลหะ 

1/2562 4.98 
 

 ควรเพิ่มงานใหนักศึกษาไดคนควา
นอกเวลา 

มคอ.5 

14311209
เทคโนโลยีการ

ผลิตใน
อตุสาหกรรม 

1/2562 4.97 
 

 ไมมี มคอ.5 

14311302
เทคโนโลยี

เครื่องจักรกล
ซีเอ็นซี 

1/2562 4.98 
 

 ไมมี มคอ.5 

1431131058 
เทคโนโลยีโลหะผง

1/2562 5.00 
 

 ควรมอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควานอกคาบเรียนมากขึ้น 

มคอ.5 

14312102 การ
ทดสอบและ

ตรวจสอบวัสดุ
วิศวกรรม 

1/2562 4.99 
 

 แนะนําใหนักศึกษาฝกปฏิบัตินอก
คาบเรียนมากข้ึน 

มคอ.5 

14312201 
โลหะวิทยา
กายภาพ 

1/2562 4.99 
 

 ควรมอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควานอกคาบเรียนมากขึ้น 

มคอ.5 

14313101 
ความปลอดภัย

ในงาน
อุตสาหกรรม 

 
 

1/2562 4.99  ไมมี มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
14313301  
การควบคุม
คุณภาพ

อุตสาหกรรม 

1/2562 4.96  ควรนํา case study จาก
อุตสาหกรรมจริงมาใชประกอบการ

สอน 

มคอ.5 

 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
01021008 

อารยธรรมไทย
ในบริบท

โลกาภิวัฒน 

2/2562   ไมมี มคอ.5 

01022005
กฎหมายและ
ระบบของ
กฎหมาย 

2/2562   ไมมี มคอ.5 

01023009 
กีฬาลีลาศ 

2/2562   ไมมี มคอ.5 

01312002 
ภาษาอังกฤษ2 

2/2562   ไมมี มคอ.5 

02032002 
ฟสิกสทั่วไป 

2/2562   ไมมี มคอ.5 

14011102 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

2/2562   ไมมี มคอ.5 

14011104 
การวัดและ

ประเมินผลการ
เรียนรูสําหรับ

ครูวิชาชีพ 

2/2562 4.89  ไมมี มคอ.5 

14012202การ
จัดการเรียนรู
อาชีวศึกษา 

 
 

2/2562 4.92  ไมมี มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
14012203

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

สารสนเทศทาง
การศึกษา 

2/2562 4.91  ไมมี มคอ.5 

14012405 
การฝกปฏิบัติ

วิชาชีพครู
ระหวางเรียน 

2/2562 5.00  ไมมี มคอ.5 

14012507
ปฏิบัตกิาร

วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 2 

2/2562 5.00  ไมมี มคอ.5 

 1401330358 
วิธีการสอนในหอง
ประลองและโรง

ฝกงาน 

2/2562 5.00  ปรับหองเรียนใหเหมาะสม เพราะ
เปนวิชาที่ตองมีการจัดกิจกรรม  มี

วิธีการสอนหลายรูปแบบ 

มคอ.5 

1401330458
คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียทาง

การศึกษา 

2/2562 4.87  ไมมี มคอ.5 

1401330558
ชุดการเรียน 
บนเครือขาย 

2/2562 5.00  ไมมี มคอ.5 

14014502 
ปฏิบัติการวิชาชีพ  

ครูสหกิจ 2 

2/2562 5.00  ไมมี มคอ.5 

14110102 
งานทักษะชาง

พื้นฐาน 2 

2/2562 5.00  เชิญอาจารยใหมๆๆมาใหความรู
ทางดานเทคโนโลยี 

มค.อ.5 

14110104 
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2 

2/2562 4.93  ไมมี มคอ.5 
 

 

1411110158 
วิศวกรรมไฟฟา

เบื้องตน 

2/2562 4.79  ไมมี มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
1411110258 

ปฏิบัติ
วิศวกรรมไฟฟา

เบื้องตน 

2/2562 4.81  ไมมี มคอ.5 

1411410158
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

2/2562 4.98  ไมมี มคอ.5 

1411410258
ปฏิบัติ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

2/2562 4.97   มคอ.5 

1421210258
พลศาสตร
วิศวกรรม 

2/2562 4.88   มคอ.5 

14310101
ความนาจะเปน

และสถิติ
เบื้องตน 

2/2562 4.93  เพิ่มคะแนนจากการบานใหมากข้ึน มคอ.5 

14310301 
การเตรียม
โครงงาน 

2/2562 4.98  ไมมี มคอ.5 

1431110258
เครื่องมือวัดและ

มาตรวิทยา 

2/2562 4.99  ไมมี มคอ.5 

14311204 
หลักกระบวน 

การเชื่อม 

2/2562 4.91  ควรนํา case study จาก
อุตสาหกรรมจริงมาใชประกอบการ

สอน 

มคอ.5 

1431120558
ฝกปฏิบัติงาน

เชื่อม1 

2/2562 4.79  ควรนํา case study จาก
อุตสาหกรรมจริงมาใชประกอบการ

สอน 

มคอ.5 

1431120658
ฝกปฏิบัติงาน

เชื่อม2 
 
 

2/2562 4.98 
 

 ควรนํา case study จาก
อุตสาหกรรมจริงมาใชประกอบการ

สอน 

มคอ.5 



102 
มคอ. 7 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมมี 
14311210
คอมพิวเตอร
ชวยออกแบบ
และเขียนแบบ 

2/2562 4.89 
 

 ควรเพิ่มการบานใหนักศึกษาได
เรียนรูและฝกปฏิบัตินอกหองเรียน

มากขึ้น 

มคอ.5 

14311303 
การซอมบํารุง
เครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม 

2/2562 4.97 
 

 ไมมี มคอ.5 

14312101 
วัสดุวิศวกรรม 

2/2562 4.99 
 

 ควรนํา case study จาก
อุตสาหกรรมจริงมาใชประกอบการ

สอน 

มคอ.5 

14312202 
ปฏิบัติการ 
โลหะวิทยา 

2/2562 4.90 
 

 ควรเพิ่มการบานใหนักศึกษาได
เรียนรูและฝกปฏิบัตินอกเวลามาก

ขึ้น 

มคอ.5 

14313302 
การศึกษางาน

อุตสาหกรรมและ
การยศาสตร 

2/2562 4.93  ไมมี มคอ.5 

14313303 
การวางแผน
และควบคุม 

การผลิต
อุตสาหกรรม 

 
 

2/2562 4.98  ควรนํา case study จาก
อุตสาหกรรมจริงมาใชประกอบการ

สอน 

มค..5 

14313305 
เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม 

2/2562 5.00  ไมมี มคอ.5 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองประเมินอาจารยผูสอน การจัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆ แตอยางไรก็ตามหลักสูตรไมสามารถที่จะติดตามรายละเอียดของขอมูลใน 
มคอ.ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดครบถวน จึงไดสรุปเฉพาะคุณภาพของหมวดวิชาเฉพาะภายในคณะ ซึ่งพบวา
คุณภาพโดยรวมมีคาเกณฑการประเมิน เกิน 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 

และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. การเขาชั้นเรียน 
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
3. ความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย 

มีการปรั บคะแนนและ
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด า น
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให
ผูเรียนเห็นความสําคัญใน
สวนนี้ 

มคอ.5 

ความรู 1. การประเมินจากผลของ
การนําเสนอผลงานการคิด
วิเคราะหงาน 
2. บรรยายและอภิปรายใหมี
การฝกคนควาโดยใชปญหา
เป นฐาน  เพื่ อกระตุ นการ
เรียนรูของนักศึกษา 

ควรบูรณาการความรูกับ
วิชาฝกปฏิบัติในระหวาง
เรียน 

มคอ.5 

ทักษะทางปญญา การสืบคนขอมูลของนักศึกษา
ที่นํามาเสนอยังคงมีปญหาใน
สวนของการยอความที่จะ
นํามาเสนอ 
 

ม อ บ ห ม า ย ง า น สื บ ค น
ขอมู ลจากวารสาร  สื่ อ
สิ่งพิมพ หรืออินเตอรเน็ต 

มคอ.5 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคลและความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายการทํางานเปน
รายบุคคลและรายกลุม 
2 .  ส อ น โ ด ย ย ก ตั ว อ ย า ง
สถานการณจริงและบทบาท
สมมติ 
 

การมอบหมายงานเปน
กลุมใหญอาจมีปญหาการ
แบงงานไมทั่วถึงจึงควรจัด
กลุมใหเล็กลง และใหตก
ลงประชุมแบ งงานที่ ไม
ซ้ําซอนกัน 

มคอ.5 

ทั กษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองสืบคนภายในคณะฯ ไมมี 
นักศึกษาจึงตองไปสืบคนจาก
ภายนอก เชน หอสมุด บาน 

ควรมีการจัดทํามุมวิชาการ
ภายในคณะ ซึ่งเปนสวน
ของวิชาทางการศกึษา 

มคอ.5 

 
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไมมีการรับอาจารยใหม  
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีจัด 
หรือเขารวม 

จํานวน สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบั ติการโครงการ
“การตรวจสอบแนว
เ ชื่ อ ม สํ า ห รั บ ช า ง
เทคนิค” ระหวางวันที่ 
2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2 5 6 2  ณ  ส ถ า บั น
พัฒนาฝมือแรงงาน 12 
สงขลา 

อ . พิ ชิ ต 
เ พ็ ง
สุวรรณ 

 การตรวจสอบสิ่งบกพรองบนพื้นผิว
วัสดุ 

เ กี ย ร ติ บั ต ร
การ เ ข า ร ว ม
อบรม 

ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบั ติการโครงการ
“การตรวจสอบแนว
เ ชื่ อ ม สํ า ห รั บ ช า ง
เทคนิค” ระหวางวันที่ 
2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2 5 6 2  ณ  ส ถ า บั น
พัฒนาฝมือแรงงาน 12 
สงขลา 

ผ ศ .
ทวิชาต ิ
เย็นวิเศษ 

 การตรวจสอบสิ่งบกพรองบนพื้นผิว
วัสดุ 

เ กี ย ร ติ บั ต ร
การ เ ข า ร ว ม
อบรม 

ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบั ติการโครงการ
“การตรวจสอบแนว
เ ชื่ อ ม สํ า ห รั บ ช า ง
เทคนิค” ระหวางวันที่ 
2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2 5 6 2  ณ  ส ถ า บั น
พัฒนาฝมือแรงงาน 12 
สงขลา 

อ . จ รั ญ
ธรรมใจ 

 การตรวจสอบสิ่งบกพรองบนพื้นผิว
วัสดุ 

เ กี ย ร ติ บั ต ร
การ เ ข า ร ว ม
อบรม 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3 4   
5.2 3 4   
5.3 3 3   
5.4 90% 100%   
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การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัม

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอรสําหรับ
สืบคนขอมูลภายใน
คณะฯ ไมเพียงพอ 

นักศึกษาตองไปใชงานจากแหลง
ภายนอก 

สัญญาณอินเตอรเน็ต
ภายในหลักสูตรไม
ทั่วถึง 

นั กศึกษาที่ มี คอมพิว เตอร  
book ไมสามารถสืบคนขอมูลโดยใช
สั ญ ญ า ณ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการสืบคนขอมูลได 
และทําใหนักศึกษาไมมานั่งทํางาน
บริเวณหลักสูตรในเวลาวาง

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
ห ลั ก สู ต ร มี
ผลงานวิจัยนอย 

ไมมีผลงานทางวิชาการ และไม
สามารถขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

 ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก
 1) ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา 
ฯลฯ 
 2) ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ 
วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

หมวดที่ 5 
การบริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาในอนาคต

นักศึกษาตองไปใชงานจากแหลง
 

จัด ให มีห อ งปฏิบั ติ ก าร
คอมพิวเตอรภายในคณะฯ 
ใหเพียงพอ 

นักศึกษาที่ มี คอมพิว เตอร  note 
ไมสามารถสืบคนขอมูลโดยใช

สั ญ ญ า ณ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการสืบคนขอมูลได 
และทําใหนักศึกษาไมมานั่งทํางาน
บริเวณหลักสูตรในเวลาวาง 

ติดตั้ งระบบสงสัญญาณ
อินเตอรใหครอบคลุมทั่ว
ทุกพื้นทีภ่ายในคณะฯ 

ไมมีผลงานทางวิชาการ และไม
สามารถขอกําหนดตําแหนงทาง

 

สงเสริมใหความชวยเหลือ
โดยใหอาจารยอาวุโสให
คํ าแนะนํา ในการ เขี ยน
รายงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก 

ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา 

ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากร
อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ 

วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
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แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

จั ด ให มีห อ งปฏิบั ติ ก าร
คอมพิวเตอรภายในคณะฯ 

 

ติดตั้ งระบบสงสัญญาณ
อินเตอรใหครอบคลุมทั่ว

 

 

สงเสริมใหความชวยเหลือ
โดยใหอาจารยอาวุโสให
คํ าแนะนํา ในการ เขี ยน

 

หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา 

ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากร
อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ 
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*  สิ่งเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณา
จากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 
 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรมีการประชุมและพิจารณาถึงความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดแก ความตองการใชครุภัณฑทางการศึกษา วัสดุฝกสําหรับนักศึกษา
ในหลักสูตร หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพสําหรับนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
 1. แตละหลักสูตรนําผลจาการประชุมมาใชในการกําหนดแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุน 
 2. หลักสูตรแจงรายการความตองการสิ่งสนับสนุน ใหงานพัสดุของคณะ
ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 3. หลักสูตรนําสิ่งสนับสนุนที่ไดมา เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 

IE-6.1-01 แบบ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
พ อ ใ จ ต อ สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู  
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 4. ประเมินความพึงพอใจของผูใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 5. นําผลการประเมินมาใชปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใน 

ครั้งถัดไป 
 (D) หลักสูตรไดจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ใหบริการแกนักศึกษาของหลักสูตร 
โดยมีหองเรียน หองสัมมนากลุม หองทํากิจกรรมกลุมรวมกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
มีการสนับสนุนสํานักวิทยบริการที่มี เอกสาร ตํารา มีฐานขอมูลเพื่อสืบคน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชนงานวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติโดย
เจาหนาที่ประจําสํานักวิทยบริการไดมีการสํารวจวิเคราะหความตองการ ตํารา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลที่จําเปนจากอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษา และ
จัดเตรียมไวเพื่อความสะดวกของนักศึกษาในแตละป นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสื่อ
สําหรับการคนควาเอกสารจากแหลงตาง ๆ ทั้งที่เปนขอมูลภายใน และตางประเทศ 
รวมทั้ง ระบบ internet Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไวสําหรับบริการนักศึกษา 
รวมทั้งมีระบบการบํารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมี
อุปกรณบางอยางที่มีการปรับเปลี่ยน ซอมบํารุงและแกไขอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิด
ความสะดวกเหมาะสมเพียงพอสําหรับการใชงานของนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตร
ยังใหความสําคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม เชน กลองจุลทรรศน 
เครื่องทดสอบสมบัติทางกลของวัสดหุรือสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยหรือการ
เรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตร 
 (C) หลักสูตรสํารวจผลการสนับสนุนสิ่งตางๆ จากการสอบถามนักศึกษา และ
แบบประเมินหลังการสอนที่มีตอการสนับสนุนผลการเรียนรูและความเปนอยูของ
นักศึกษาพบวานักศึกษาพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนที่มีอยูเดิมและจัดหาใหม อยางไรก็
ตามหลักสูตรไดนําผลจากการนิเทศกนักศึกษาฝกสอนในสถานศึกษา และฝกงานใน
สถานการมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูใหตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตในอนาคต 
 (A) หลักสูตรมีการเสนอแนะใหอาจารยติดตามสอบถามเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทั้งจากนักศึกษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูใชบัณฑิตจากหนวยงานภายนอก
และนําเสนอใหหลักสูตรนํามาพิจารณาหาแนวทางในการแกไขและวางแผนในการ
จัดหาตอไป 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน

 
 
 
 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอน 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้
          1.จัดทําแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยแตงตั้

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

จัดทําแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 
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หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

มีระบบและกลไกตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

งคณะกรรมการ 
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กําหนดเปาหมายสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานหรือตามจุดเนน กําหนด
ปฏิทินปฏิบัติงาน (สํารวจ ดําเนินงาน ประเมินผล) 
          2.สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดย  
 1)อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการสํารวจสภาพปจจุบันของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูและเสนอความตองการที่สอดคลองฯ  
 2)นําขอเสนอแนะจากผลการประเมินสิ่งฯในปการศึกษากอนหนามาพิจารณา 
          3.รวบรวมและพิจาณาสรุปความตองการ โดยนําผลการสํารวจมาวิเคราะห
ขอมูลวาหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไมและสรุป
ความตองการ 
 4. จัดทําขอเสนองบประมาณหรือสิ่งสนับสนุน โดยหลักสูตรจัดทําขอเสนอ
งบประมาณหรือจัดทําโครงการเสนอตอคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
สนับสนุน 
          5. ดําเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยหลักสูตรจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ไดรับ  
          6. ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยใหอาจารยและ
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 (P)อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
 (D)กอนเปดภาคการศึกษา หลักสูตรรวมประชุมวางแผนสํารวจรายวิชาที่เปน
รายวิชาปฏิบัติ ซึ่งตองใชวัสดุฝก พบวามีทั้งหมด 6 รายวิชาไดแก 
 1) โครงงาน (14-016-306) 
 2) ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (14-313-202) 
 3) งานทักษะชางพื้นฐาน 1 (14-110-101) 
 4) งานทักษะชางพื้นฐาน 2 (14-110-102) 
 โดยประธานหลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารยผูสอน แตละรายวิชา จัดทํารายการวัสดุฝกสงใหประธานหลักสูตร เพื่อ
รวบรวมรายการวัสดุฝกและประมาณการราคา สงไปยังงานพัสดุของคณะเพื่อ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
 (C) กรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุม เพื่อติดตามผลการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อจะไดนําไปปรับแนวทางการสนับสนุน
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการสอน ซึ่งพบวามีวัสดุฝกที่เพียงพอ แตอาจารยผูสอนใน
รายวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 แจงวา ประสบกับปญหาดานสถานที่ลงปฏิบัติงาน
เนื่องจากคาบเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการซอนกันกับสาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ในรายวิชาวิศวกรรมซอมบํารุง ทําใหเกิดผลกระทบตอการ
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เรียนการสอน ตลอดจนเครื่องจักรที่จําเปนตองใช เชน เครื่องกลึง เครื่องกัด  
 (A) หลักสูตรไดรวมประชุมหาแนวทางในการบริหารอาคารเรียนรวมใน
รายวิชาดานงานเครื่องมือกล เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนและใชเครื่องจักรไดอยางเพียงพอ 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกตอกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู  ดังนี้ 
          1.อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนใหกับ
นักศึกษา 
                  1.1 ความตองการใชครุภัณฑทางการศึกษา 
                  1.2 วัสดุฝกสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
                  1.3 หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพสําหรับนักศึกษา 
                  1.4 สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน 
          2.นําผลการประชุมมากําหนดแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          3.หลักสูตรสงรายการความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหฝายงานพัสดุของ
คณะ  
 4. หลักสูตรนําสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 5. ประเมินความพึงพอใจของผูใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6. นําผลการประเมินมาปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในครั้งตอไป  
 ในปการศึกษา  2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้ 
 (P)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได ร วมกันวางแผนในการจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยได
พูดถึงประเด็นที่ควรนํามาประเมิน เชน อุปกรณ สื่อ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด เปนตน 
 (D) หลักสูตรไดนําผลจากการวางแผนมาจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยพิจารณาจากดานที่มีผล
คะแนนต่ําสุด ซึ่งในปการศึกษา 2562 นักศึกษาตองการใหมีการสนับสนุนระบบ 
internet บริเวณอาคารเรียน 17 ซึ่งหลักสูตรไดประสานงานกับสํานักวิทยบริการเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเครื่องสงสัญญาณ wifiโดยในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดดําเนินการ
ติดตามประเมินผลและมีการดําเนินการตางๆดังนี้  
 1 .  ห อ งสมุ ดของมหาวิทยาลั ยมี ความทันสมั ย /ความเพียงพอของ
โสตทัศนูปกรณ สื่ออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลเอกสารในสาขาคะแนนเฉลี่ย 3.90 
 2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเอื้อตอการคนควาขอมูลเฉพาะในสาขาคะแนน
เฉลี่ย 3.90 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

 3. หองปฏิบัติการ/เครื่องมือ และคอมพิวเตอร มีความพรอมและทันสมัย 
คะแนนเฉลี่ย 3.80 
 4. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 
 
 (C) หลักสูตรรวมประชุมติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนที่สาขาวิชากําหนดให  
 (A) หลักสูตรไดเสนอใหมีการปรับปรุงแบบสอบถามนักศึกษาในดานอื่นๆ 
เพิ่มเติมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด 
  
ผลที่ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  
 

 
เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 3   
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หมวดที่ 6 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 
ขอคิดเห็น 

หรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ 31 พฤษภาคม 2562 
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

  
 
 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที่ 7 
แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
ป รั บป รุ ง เ นื้ อ ห า
บางสวนและแผนที่
แสดงการกระจาย
ความรั บผิ ดชอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรูในวิชา 

มิถุนายน 2563 อาจารยประจํา
หลักสูตร 

 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
หลักสูตรมีการปรับรายวิชาเลือกใหกับนักศึกษา เพื่อใหตรงกับตามตองการของผูใชบัณฑิต และ
เพื่อใหทันตอการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาการ 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผ์ลรายวิชาฯ) 

อาจารยประจํารายวิชามีการปรับปรุงวิธีการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดทักษะ และเรียนรูดวย
ตนเองมากยิ่งขึ้น เชนการมอบหมายโครงงานยอยใหนักศึกษาประยุกตจากความรูจากการเรียน
ในชั้นเรียน และใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอภิปรายงานจากผลงานนักศึกษา 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

3.1 การสงเสริมการจัดทําวิจัยและการทําผลงานทางวิชาการ 
 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2562 
แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

นําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ธันวาคม 2562 อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ 
นําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ธันวาคม 2562 อ.จรัญ ธรรมใจ 
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 

  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย 
 

อาจารยประจําหลักสูตรคนที่หนึ่ง 
 รองศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ 
ผลงานเผยแพรตีพิมพ/นําเสนอผลงานวิชาการ 
 1) SuchartYenwisIE and TawichartYenwisIE. “Study on Key Variables 

that Infiuence the Effectiveness of Water Atomization Process for Copper, Low 
Carbon Steel and AISI 304”,Euro PM2011-Powder Characterisation. 9th-12th 
October 2011. 
  2) SuchartYenwisIE and TawichartYenwisIE. “Design and Construction 
of Water Atomizer for Making MIEalPowder”,Journal of MIEals,Materials and 
Minerals, Vol.21 No. 1 pp.75-81,2011. 
 3) สุชาติ เย็นวิเศษ และทวิชาติ เย็นวิเศษ, “การออกแบบและสรางเครื่องวอเตอรอะตอมไม
เซอรเพื่อผลิตโลหะผง”,การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4, วันที่ 
17-19 พฤศจิกายน 2553 เขาใหญ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา. 

 4) สุชาติ เย็นวิเศษ,ชาญดํารง ณ นคร,และทวิชาติ เย็นวิเศษ. “การแปรสภาพกาก
อุตสาหกรรมกลุมโลหะเพื่อเพิ่มมูลคาใหสามารถนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ”,การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนารวมเอกชนในเชิง
พาณิชยระดับชาติ ประจําป 2555, วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. 

  
ผลงานสิ่งประดิษฐคิดคน 

  1) Yenwiset Suchart and Tawichart.,“Powder MIEal Making Machine 
With a Water Atomization Process”,Invention Geneva 41E Salon International 
Des Invention DE Geneve., 10-14 avril 2013., Palexpo. 

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนที่สอง 
  นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 

 1) ฉารีฝะ หัดยี และ พิชิต เพ็งสุวรรณ. 2561, "การพัฒนารูปแบบการจัดการสอน
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี โดยใชเทคนิคการเรียนรู Active Learning" การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10, 1-3 สิงหาคม 2561, โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง 
จ.ตรัง, หนา 19. 
  2) พิชิต เพ็งสุวรรณ อภิรพ แกวมาก และ ณัฐวุฒิ สุภารัตน. 2561,การพัฒนาเตา
อบคืนไฟใหเหมาะสมกับการอบคืนไฟมีดพรา.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม, 6-7 
ธันวาคม 2561,หนา 283-289. 



115 
มคอ. 7 

 3) พิชิต เพ็งสุวรรณ อภิรพ แกวมาก และ ณัฐวุฒิ สุภารัตน. 2562, ผลกระทบของ
อุณหภูมิอบคืนไฟที่มีตอโครงสรางจุลภาคและความแข็งของเหล็กทํามีดพรา.รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 10”,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร,  
19-20 กันยายน 2562, หนา B448 – B457. 

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนที่สาม 

 ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ 
ผลงานเผยแพรตีพิมพ/นําเสนอผลงานวิชาการ      
 1) SuchartYenwisIE and TawichartYenwisIE. “Study on Key Variables 

that Infiuence the Effectiveness of Water Atomization Process for Copper, Low 
Carbon Steel and AISI 304”,Euro PM2011-Powder Characterisation. 9th-12th 
October 2011. 
 2) SuchartYenwisetandTawichartYenwiset. “Design and Construction of Water 
Atomizer for Making MIEalPowder”,Journal of MIEals,Materials and Minerals, 
Vol.21 No. 1 pp.75-81,2011. 

 3) สุชาติ เย็นวิเศษ และทวิชาติ เย็นวิเศษ, “การออกแบบและสรางเครื่องวอเตอร
อะตอมไมเซอรเพื่อผลิตโลหะผง”,การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 
4, วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 เขาใหญ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา. 

 4) สุชาติ เย็นวิเศษ,ชาญดํารง ณ นคร,และทวิชาติ เย็นวิเศษ. “การแปรสภาพกาก
อุตสาหกรรมกลุมโลหะเพื่อเพิ่มมูลคาใหสามารถนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ”,การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนารวมเอกชนในเชิง
พาณิชยระดับชาติ ประจําป 2555, วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. 

 5) ทวิชาติ เย็นวิเศษจรัญ ธรรมใจ และกฤษฎา คงพูน. 2561, การพัฒนาชุดการฝก
งานวัดละเอียด.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย, โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง,1-3 สิงหาคม 2561, หนา 757-770 

 6) อนัสมิง มะมิงวรกัญญา แกววังสตัง ทวิชาติ เย็นวิเศษ และ จตุพร ใจดํารงค. 
2561, การศึกษารูปแบบการพันเคฟลารที่มีผลตอคาความตานทานแรงกดสูงสุด. รายงาน
การประชุมวิชาการราชมงคลระดับชาติดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ จ.กระบี่, 30-
31 พฤษภาคม 2561, หนา 214-218. 

 7) จรัญ ธรรมใจ ประภาศ เมืองจันทรบุรี และทวิชาติ เย็นวิเศษ. 2562, อิทธิพล
ของแกสผสมอารกอนและคารบอนไดอกไซดที่สงผลตอแนวเชื่อมของเหล็กกลาไรสนิม เกรด 
304 ในกรรมวิธีการเชื่อมทิก .รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้ง
ที่ 10”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร, 19-20 
กันยายน 2562, หนา B141 – B149. 

ผลงานสิ่งประดิษฐคิดคน 
 1) YenwisetSuchart and YenwisetTawichart.,“Powder MIEal Making 

Machine With a Water Atomization Process”,Invention Geneva 41E Salon 
International Des Invention DE Geneve., 10-14 avril 2013., Palexpo. 
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    อาจารยประจําหลักสูตรคนที่สี่ 
นายอภิรพ แกวมาก 

   1) พิชิต เพ็งสุวรรณ อภิรพ แกวมาก และ ณัฐวุฒิ สุภารัตน. 2561,การพัฒนาเตา
  อบคืนไฟใหเหมาะสมกับการอบคืนไฟมีดพรา.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม, 6-7 
  ธันวาคม 2561,หนา 283-289. 

2) พิชติ เพ็งสุวรรณ อภิรพ แกวมาก และ ณัฐวุฒิ สุภารัตน. 2562, ผลกระทบของ
อุณหภูมิอบคืนไฟที่มีตอโครงสรางจุลภาคและความแข็งของเหล็กทํามีดพรา.รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 10”,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร,  
19-20 กันยายน 2562, หนา B448 – B457. 

3) บุษราคัม ทองเพชร และ อภิรพ แกวมาก. 2562. การพัฒนาวีดีโอมัลติมีเดีย
เรื่องงานเชื่อมแกส รายวิชางานทักษะชางพื้นฐาน 2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครูชางอุตสาหกรรม. รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 57. มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร บางเขน 
กรุงเทพมหานคร, 29 มกราคม- 1 กุมภาพันธ 2562, หนา 89-96. 

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนที่หา 

นายจรัญ ธรรมใจ 
 1) ประภาศเมืองจันทรบุรี, มูหามัด เตะยอ, จรัญ ธรรมใจ., “ผลกระทบของ
กรรมวิธีการเชื่อมทิกประสิทธิภาพสูงโดยใชแกสแอคทีฟเปนแกสปกคลุมตอรูปรางของ
แนวเชื่อมเหล็กกลาไรสนิม 304”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ปที่ 9 
ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2560.หนา 112-125. 
 2) ทวิชาติ เย็นวิเศษ จรัญ ธรรมใจ และกฤษฎา คงพูน. 2561, การพัฒนาชุดการ
ฝกงานวัดละเอียด.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย, โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง,1-3 สิงหาคม 2561, หนา 757-770 
 3) จรัญ ธรรมใจ ประภาศ เมืองจันทรบุรี และทวิชาติ เย็นวิเศษ. 2562, อิทธิพล
ของแกสผสมอารกอนและคารบอนไดอกไซดที่สงผลตอแนวเชื่อมของเหล็กกลาไรสนิม 
เกรด 304 ในกรรมวิธีการเชื่อมทิก .รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคล
สุรินทร ครั้งที่ 10”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง 
จ.สุรินทร, 19-20 กันยายน 2562, หนา B141 – B149. 
 

  3. เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของหลักสูตรนี้เทานั้น  โดยมีนักศึกษา
อยูในความดูแลปการศึกษานี้จํานวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ และดุษฎีนิพนธ) 
 

อาจารยที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
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อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 1 : รองศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 มิถุนายน 2563 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 2 : นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 มิถุนายน 2563 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 3 : ผูชวยศาสตราจารยทวิชาติ เย็นวิเศษ (ประธานหลักสูตร) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 มิถุนายน 2563 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 4 : นายอภิรพ แกวมาก 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 มิถุนายน 2563 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 5 : นายจรัญ ธรรมใจ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 มิถุนายน 2563 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารยทวิชาติ เย็นวิเศษ (ประธานหลักสูตร) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน รายงาน 26 มิถุนายน 2563 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารยปยะ ประสงคจันทร (คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 29 มิถุนายน 2563 
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ตารางประกอบการเก็บขอมูลการประเมนิระดับหลักสูตร 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1 นายสุชาติ เย็นวิเศษ รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สัมพันธ มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร 

2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการ ตรง วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2525 

2 นายพิชิต เพ็งสุวรรณ อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบณัฑติ วจิัยและพัฒนาหลักสูตร สัมพันธ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

2552 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ เครื่องกล สัมพันธ สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระ

นครเหนือ 

2540 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอุตสาหการ ตรง สถาบัน
เทคโนโลยีราช 

มลคล 
2536 

3 นายทวิชาติ เย็นวิเศษ ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสด ุ ตรง มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร 2549 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สัมพันธ มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร 

2546 

4 นายอภิรพ แกวมาก อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ เครื่องกล สัมพันธ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระ

นครเหนือ 

2554 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอุตสาหการ ตรง มทร.ศรีวิชัย 2549 
5 นายจรัญ ธรรมใจ อาจารย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สัมพันธ มหาวิทยาลัยส

งขลานครินทร 2556 
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ตารางที่ 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        

ตารางที่ 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1 รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ รองศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ มหาวทิยาลัยส
งขลานครินทร 2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2525 

2 นายพิชิต เพ็งสุวรรณ อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎี
บัณฑิต 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ 

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัย
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

2552 
 

เครื่องกล 

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระ

นครเหนือ 

2540 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบัน
เทคโนโลยีราช 

มลคล 

2536 

3 นายทวิชาติ เย็นวิเศษ ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร 2549 

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร 2546 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปที่สําเร็จ 
4 นายอภิรพ แกวมาก อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ 

เครื่องกล 
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระ

นครเหนือ 

2554 

วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ศรีวิชัย 2549 
5 นายจรัญ ธรรมใจ อาจารย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ มหาวทิยาลัยส

งขลานครินทร 2556 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ศรีวิชัย 2552 
6 ผศ.ปยะ ประสงคจันทร ผูชวยศาสตราจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ การบริหารงานอาชีวศึกษา ไมมีขอมูล 
7 นางสาวมณฑนรรหวัฒนกุล อาจารย การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไมมีขอมูล 
8 นายจักรกฤษฎ แกวประเสริฐ อาจารย การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไมมีขอมูล 
9 นายปติพงศ เกิดทิพย อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ ไฟฟา ไมมีขอมูล 
10 นางสาววรลักษณ บัวบุศ อาจารย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว ไมมีขอมูล 
11 นางสาวฉารีฝะ หัดยี อาจารย การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน ไมมีขอมูล 
12 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร อาจารย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาการสอน ไมมีขอมูล 
13 นางสาวฤทัย ประทุมทอง อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ ไฟฟา ไมมีขอมูล 
14 นางสาวนุชจิเรศ แกวสกุล อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส ไมมีขอมูล 
15 นายจักรพงษ จิตตจํานงค อาจารย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีปโตรเลียม ไมมีขอมูล 
16 ผศ.ปยวิทย สุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ไมมีขอมูล 
17 ผศ.สมเกียรติ อินทรักษ ผูชวยศาสตราจารย การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน ไมมีขอมูล 
18 นายจักรกฤษณ จุฑาทิพรัตน อาจารย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา ไมมีขอมูล 
19 นางสาวมาริสา เส็นเหมาะ อาจารย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรและสถิติ ไมมีขอมูล 
20 นายนภดล โพชกําเหนิด อาจารย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ไมมีขอมูล 
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ตารางที่ 1.1-11การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการประชุม จํานวน 6 ครั้ง โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรมีสวนรวมประชุม รอยละ 100 
 

  

รายงานการประชุมครั้งท่ี  
1-1/2562 วันที7่ มิถุนายน
2562 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
2-1/2562 วันที่ 16 
กันยายน 2562 
รายงานการประชุมครั้งท่ี  
3-1/2562 วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562 
รายงานการประชุมครั้งท่ี  
1-2/2562 วันที่ 23 
ธันวาคม2562 
รายงานการประชุมครั้งท่ี  
2-2/2562 วันที่ 14 
กุมภาพันธ 2563 
รายงานการประชุมครั้งท่ี  
3-2/2562 วันที่ 16 
เมษายน 2563 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558   
เลม มคอ.2 หลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
ม)ี 

3. มี ร ายละ เอี ยดของร ายวิ ช า  และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีรายวิชาที่เปดสอน ตามแบบ มคอ.3 จํานวน 
77 วิชา เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 17 วิชา รายวิชาเฉพาะในสาขาฯ 
จํานวน 60 วิชา 
มีการจัดทํา มคอ.3 ครบทุกรายวิชากอนเปดภาคการศึกษาที่ 1/2562 
กําหนดสงวันที่ 24 เมษายน 2562 และจัดทํา มคอ.3กอนเปดภาคการศึกษา
ที่ 2/2562กําหนดสงวันที่ 20 ตุลาคม2562 โดย(รายวิชารหัสขึ้นตนดวย 14 
เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรสาขาวิชา และคณะฯโดย
แยกเปนภาคการศึกษาที่ 1/2562 จํานวน 42 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 
2/2562 มีจํานวน 35 รายวิชา 

  

บันทึกการสง มคอ.3-4 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 
 

ในปการศึกษา 2562หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีรายวิชาที่เปดสอนตามแบบ มคอ.5 จํานวน 
77 วิชา แยกเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 17 วิชา รายวิชาเฉพาะใน
สาขาฯ จํานวน 60 วิชา 
มีการจัดทํา มคอ.5 ครบทุกรายวิชาหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2562 
กําหนดสงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และจัดทํา มคอ.5 หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 2/2562 กําหนดสงวันที่ 4พฤษภาคม 2563โดย(รายวิชารหัส
ขึ้นตนดวย 14 เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรสาขาวิชา 
และคณะฯ) มีทั้งหมดจํานวน 77 รายวิชา โดยแยกเปนภาคการศึกษาที่ 

  

บันทึกการสงมคอ.5-6 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

1/2562 จํานวน 42รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีจํานวน 35 
รายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปการศึกษา 

หลักสูตรมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลตอคณะฯ จํานวน 2 
ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 และมีการรายงานผลภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษาภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

  

บันทึกการสง มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดมีการเปดการเรียนการสอนจํานวนทั้งหมด 
77รายวิชาและไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จํานวน 25 รายวิชา คิดเปนรอย
ละ 32.47 

  

แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตร มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปการศึกษา 2561 เชน การปรับพื้นฐานดานการคํานวณ
ใหกับนักศึกษา การใชสื่อทางเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย มาพัฒนา/ปรับปรุง ประกอบดวย ดานการจัดการ
เรียนการสอน ไดแก การปรับพื้นฐานการเรียน การฝกทักษะทางดานการคิดใน
วิชาคํานวณ สงเสริมใหอาจารยผูสอนใชสื่อการสอนที่หลากหลาย รวมถึงใช
สารสนเทศตางๆ พรอมทั้งการวางระบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมระดับชาติ เชน การแขงขันในโครงการ Teaching academy 
2019 

  

 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิ เทศหรือคํ าแนะนําดานการ

ในปการศึกษา 2562 หลกัสูตรไมมีการรับอาจารยใหม 
 

  
 



125 
มคอ. 7 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

จัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีอาจารยประจําฯ จํานวน 5 ทาน โดยทุก
ทานไดรับการพัฒนาฯ อยางนอย 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 
โดยมีรายละเอียด 
1. รองศาสตราจารยสุชาติ เย็นวิเศษ ผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรม
เพื่อการเรียนรูออนไลนตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (Thai Mooc) ในรายวิชา “การใช Google App for 
Education สําหรับการจัดการหองเรียน” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
 
2. อาจารยพิชิต เพ็งสุวรรณ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา 
 
3. ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
 และผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลน
ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai 
Mooc) ในรายวิชา “การใช Google App for Education สําหรับการ

  

- แบบตอบรับการเขารวม
โครงการ/เกียรติบัตร 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

จัดการหองเรียน” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
 
4. อาจารยอภิรพ แกวมาก ผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการ
เรียนรูออนไลนตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (Thai Mooc) ในรายวิชา “การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC 
(Overview of Creating an edX Course)” เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2563 
 

5. อาจารยจรัญ ธรรมใจ ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การ
ตรวจสอบแนวเชื่อมสําหรับชางเทคนิค” ระหวางวันที่ 2-4 , และ 6 ธันวาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  
 และผานการอบรม ผานระบบแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลน
ตลอดชีวิต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Thai 
Mooc) ในรายวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 
 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 
 

หลักสูตรฯ ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน N/A  

 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดประเมินระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ
หลักสูตรของนักศึกษาปสุดทายของการเรียนในชั้นเรียนพบวาคะแนนความ

  
รายงานความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายตอ
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

พึงพอใจที่มีตอหลักสูตรมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50 จากระดับคาเฉลี่ยเต็ม 
5.00 

คุณภาพหลักสูตร 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไดประเมินระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมพบวาคะแนนความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรเฉลี่ย
รวมเทากับ  4.54  จากระดับคาเฉลี่ยเต็ม 5.00 เมื่อจําแนกเปนรายดานได
ดังนี้ 1)ดานคุณธรรม จริยธรรม เทากับ 4.82  2)ดานความรู เทากับ 4.35 3) 
ดานทักษะทางปญญา เทากับ 4.68  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ เทากับ 4.42  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 4.48 

  

รายงานความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 
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มคอ. 7 

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปการศึกษา 2562.........(คาน้ําหนัก 0.20) 
ลําดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

1 อิทธิพลของแกสผสมอารกอนและคารบอนไดอกไซด
ที่สงผลตอแนวเชื่อมของเหล็กกลาไรสนิม เกรด 304 
ในกรรมวิธีการเชื่อมทิก 

จรัญ ธรรมใจ ประภาศ เมืองจันทรบุรี 
และทวิชาติ เย็นวิเศษ. 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคล
สุรินทร ครั้งที่ 10”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร, 
19-20 กันยายน 2562, หนา B141 – B149. 

 

2 ผลกระทบของอุณหภูมิอบคืนไฟที่มีตอโครงสราง
จุลภาคและความแข็งของเหล็กทํามีดพรา 

พิชิต เพ็งสุวรรณ, อภิรพ แกวมาก และ 
ณัฐวุฒิ สุภารัตน.  

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคล
สุรินทร ครั้งที่ 10”,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร,  
19-20 กันยายน 2562, หนา B448 – B457. 

 

3 การพัฒนาวีดีโอมัลติมีเดียเรื่องงานเชื่อมแกส รายวิชา
งานทักษะชางพื้นฐาน 2 หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาครูชางอุตสาหกรรม 

บุษราคัม ทองเพชร และ อภิรพ แกว
มาก 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  ค รั้ ง ที่  5 7 . 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ษ ส ต ร  บ า ง เ ข น 
กรุงเทพมหานคร, 29 มกราคม- 1 กุมภาพันธ 
2562, หนา 89-96 
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มคอ. 7 

ตารางที่ 2.2-5บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ปการศึกษา ............(คาน้ําหนัก 0.80) 
ลําดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
     
     
บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

     
     



มคอ. 7 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

สรุปผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตารางที่ A ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้คุณภาพ 

องคประกอบที่ 1  
ตัวบงช้ี 1.1  
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงช้ี2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
 
ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนัก
ผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโทท่ี
ตีพมิพและหรือเผยแพร 
องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 
ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ี 4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ตัวบงช้ี 4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสตูร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตัวบงช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 
ตัวบงช้ี 4.2.4  จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรบัการอางอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสตูร  
ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ผาน  

คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
4.00 

4.54 
4.54 

5 

บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 4.50 

5.00 
5.00 

5 

นักศึกษาและ
ทท่ีไดรบั การ - 

- 
- 

- 

3.00  3.00 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  4.00 

3.00  3.00 

การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  4.00 

3.89  3.77 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูร

20% 
1 

20% 
5 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูร
20% 

2 
40% 

5 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 12% 0.6 

12% 
5 

จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรบัการอางอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

-  

- 
 

3.00  4.00 
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ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปการศึกษา 2560   

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตร
สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา
หการ 

ผาน 

4.54 

5.00 

- 

3.00 

4.00 

3.00 

4.00 

3.77 

5.00 

3.33 

3.00 

- 

4.00 



มคอ. 7 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

ตารางที่ A ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้คุณภาพ 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 5.3การประเมินผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

รียนการสอน การประเมินผูเรียน 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  4.00 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
3.00  4.00 

3.00  3.00 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 5.00  5.00 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.00  3.00 
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ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปการศึกษา 2560   

คะแนนประเมนิ
ของหลักสูตร
สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา
หการ 

4.00 

4.00 

3.00 

5.00 

3.00 

3.87 



มคอ. 7 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

ตารางทีB่  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค 

ประกอบที ่

คะ 

แนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงช้ี

1 : การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน

2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 3 : นักศึกษา 

4 : อาจารย 

5 : หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

จํานวน

ตัวบงช้ี 

I 

ปจจัยนําเขา 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ 

คะแนน

เฉลี่ย

ผานการประเมิน 

2 - - 4.77 4

3 3.33 - - 3

3 3.92 - - 3

4 3.00 3.67 - 3

1 - 4.00 - 4

13 7 4 2 

3.34 3.75 4.77 3

ระดับคณุภาพ

คุณภาพด ี

ระดับคณุภาพ

ดี 

ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก 
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ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปการศึกษา 2560   

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคณุภาพ
นอย 
2.01–3.00 ระดับคณุภาพ
ปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคณุภาพด ี
4.01–5.00 ระดับคณุภาพดี
มาก 
หลักสตูรไดมาตรฐาน 

4.77 ระดับคณุภาพดีมาก 

3.33 ระดับคณุภาพด ี

3.92 ระดับคณุภาพด ี

3.50 ระดับคณุภาพด ี

4.00 ระดับคณุภาพด ี

 

3.87 ระดับคุณภาพดมีาก 

 



มคอ. 7 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางที ่C ประเด็นที่ตองดําเนินการเรงด

 
ตารางที่ D แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย

แผนการพัฒนา 
ป 2561 
 
 
 

แผนการพัฒนา 
 
  
 

แผนการพัฒนา 
 

ประเด็นที่ตองดําเนินการเรงดวน

ระยะสั้น (1-2 ป) 
1. การเพิ่มจํานวนอาจารยทดแทนอาจารย
เกษียณอายุราชการ อยางนอย 2 อัตรา
2. การกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 
 
ระยะกลาง (3-5 ป) 
1.คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารยประจํา
หลักสูตร 
 
 
ระยะยาว (5 ป ขึ้นไป) 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 
มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
2. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประเด็นที่ตองดําเนินการเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเปาหมายการพัฒนา

แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย 
ระยะสั้น 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

 
 

ระยะกลาง 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

 
ระยะยาว 

(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

ประเด็นที่ตองดําเนินการเรงดวน 
เปาหมายแผนการพัฒนา

2560 2561 2562 25
   

การเพิ่มจํานวนอาจารยทดแทนอาจารย
อัตรา 

   

ชาการของ    

   
   

คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารยประจํา    

   
   
   

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 4 คน    

างนอย 2 คน    
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วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเปาหมายการพัฒนา 
เปาหมายแผนการพัฒนา 

2563 2564 
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  

  

  



มคอ. 7 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

ตารางที่ D แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย
แผนการพัฒนา 

 
 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย 
ระยะสั้น 
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