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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 เล่มนี้เป็นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  2562 – 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
เป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้มี
ความต้องการครูอาชีวศึกษา นักถ่ายทอดและนักเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะ เพ่ือท าการสอน อบรมและให้
ความรู้ทางเทคโนโลยีและปฏิบัติ หลักสูตรนี้  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ เป็นครูช่างนักปฏิบัติ         
เพ่ือรองรับความต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาสามารถน าความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้ 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่น
คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 10 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 14 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 34 
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ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 99 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 109 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 111 
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ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 116 
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นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2518 ใช้ชื่อสถาบันว่า“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ใน  
พ.ศ. 2532 ต่อมาเมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน 2547  รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ปี พ.ศ. 2548 ที่มุ่งกระจายอ านาจและการบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความคล่องตัวมีอิสระทางการบริหารและ
วิชาการ และเป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการด้วย ตัวเองอย่างสมบูรณ์จึงได้เปลี่ ยนสถานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ปัจจุบันมีหน่วยงานจัดการศึกษา 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 2) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี ควบ ปวส. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2554 คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เมื่อ 29 มกราคม 2556 โดยรับนักศึกษานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และท่ีจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นวิชาชีพพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ และสามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ โดยให้บริการวิชาการ
แก่สังคมที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยัง
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรฯ ผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ด้าน
ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

ในปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ.1) นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพ่ือ
ยกระดับการผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพ โดยการปรับลดระยะเวลาในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูจากหลักสูตร
ครู 5 ปี เป็น หลักสูตรครู 4 ปี โดยปรับปรุงจาก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ในปี
การศึกษา 2563 และนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 1 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 นี้ปัจจุบัน
ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า ตั้งอยู่  ณ ชั้น 7 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (อาคาร71) ด้านประตู 5 และประตู 6 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรฯ นับตั้งแต่
เปิดหลักสูตรปีการศึกษา 2553 มีจ านวนนักศึกษาจ านวน 10 รุ่น ปีการศึกษา 2563 นับเป็นรุ่นที่ 11 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีผลการ

ด าเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ XXX  มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า(Input) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ XXX อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) มี
ค่าเฉลี่ย XXX อยู่ในระดับดี และด้านผลิต (Output) มีค่าเฉลี่ย XXX อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนในแต่
ละองค์ประกอบดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

    ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๑ คน ปริญญาโท ๔ คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน เป็นอาจารย์ที่ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน ๔ คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน ๑ คน โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน :  4.47 ระดับคุณภาพดีมาก 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16  และตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 95.65 มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 

   
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

ผลการประเมิน :  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 3.0 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 4.0 และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 3.0 
 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

ผลการประเมิน :  4.33 ระดับคุณภาพดี 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน

ระดับ 4.0  ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉลี่ย 5.0 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 1 คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ 3 คน และมีผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 36 และตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ 4.0 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมิน :  4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน

ระดับ 4.0  ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 4.0  ตัวบ่งชี้ 5.3 
การประเมินผู้เรียนในระดับ 4.0  และตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 100 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน :  3 ระดับคุณภาพปานกลาง 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 3.0 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)   
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2563 
หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25531971102336 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันท่ีผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศกรรมโทรคมนาคม) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

1. นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศกรรมโทรคมนาคม) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 

3. นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

3. นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

4.นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

4. นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

5.นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศกึษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

5. นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศกึษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

หมายเหตุ: 1) กรณีหลักสูตรมีแขนงให้ระบุชื่อแขนงตามด้วยชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยแขนงละ 3 คน 
              2) กรณีหลักสูตรขอใช้ต่างพ้ืนท่ีให้ระบุชื่อหน่วยงานท่ียืมหลักสตูรไปใช้ตามด้วยชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
เรียงล าดับจากเจ้าของหลักสตูรและตามด้วยหน่วยงานท่ียืมหลักสูตรไปใช้ 
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นายปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2. นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3. นายวิชาญ  เพชรมณ ี วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4. นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

5. นายสมพงษ์  แก้วหวัง ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

6. นายฐาปนิค  ตีระพันธ ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) อาจารย ์

7. นายกระวี อนนตร ี ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

8. นางวรลักษณ์  แก้วเอียด ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) อาจารย ์

9. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา) 

อาจารย ์

10. นางสาวฉารฝี๊ะ  หัดย ี กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน) อาจารย ์

11. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกลุ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

12. นางสาววาสณา  บุญส่ง ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

13. นายธนัสถ์  นนทพุทธ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คณะศิลปศาสตร์ 
1. นายวีระชัย  ท่าด ี วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย ์
2. นางสาวนวลศรี  อุทัยเชฏฐ ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจุฑาฎา  เทพวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) อาจารย ์
4. นายจิรวิชญ์  พรรณรตัน ์ ปร.ด.วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย ์
5. นางสาววรรษวดี  แก้วประพันธ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
6. นางวิไลลักษณ์  เกตุแก้ว กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
7. นางมนัสสวาส  กุลวงศ ์ ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
8. นายไพจิต  พันธุ์ทอง ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา อาจารย ์
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9. นายกิติศักดิ์  ชุมทอง พช.ม. พัฒนาชุมชน อาจารย ์
10. นายยูโสบ  ด าเตะ๊ กศ.ม. (พลศึกษา) อาจารย ์
11. นายเอกราช  มะลิวรรณ ์ รม.รัฐศาสตร ์ อาจารย ์

12. Mr.Lauro Sadaran  Dequina Jr. MA.in Education (Major in English) 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

13. นายสมบรูณ์ ประสงค์จันทร ์ กศ.ม. (ชีวเคมี) อาจารย ์
14. นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า ศษ.ด.เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
15. นายสมเกียรติ  อินทรักษ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา,จิตวทิยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
16. นางสาวมารสิา  เส็นเหมะ วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย ์

17. นายบุญรตัน์  ดุกหลิม่ 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) 

อาจารย ์

18. นางสาวจุฑาภรณ์  ภารพบ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
19. นางสาวกิตติมา  ตันติหาชัย Ed.D.(TESOL) อาจารย ์

20. นางสาวสมพร  มณโีชต ิ
Ph.D.(Educational and AApplied 
Linguistics) 

อาจารย ์

21. นายจิรายุ  สงเคราะห ์
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) 

อาจารย ์

22. Mr.Ryan R.  Dominguez BSED (English) 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

23. นางธัญวลัย  รัศธนันกิจจ ์
วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร ์
พอลิเมอร์) 

อาจารย ์

24. นางสาวสมิหลา  คีรีศร ี
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกตและ 
วิทยาการคณนา) 

อาจารย ์

 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) 
1.    
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และทุกคนเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษานี ้

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
เป็นอาจารย์ทีต่รงสาขาวิชาที่เปดิสอน 4 คนและ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน 1 คน 

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอน 
ครั้งแรกปีการศึกษา 2553 เป็นหลักสูตร 5 ปี ได้มี
การปรับปรุง ปีการศึกษา 2558 และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หลักสูตรได้มาตรฐาน 

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน
จากวุฒิทางการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 

 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย 

1.1  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2  อาจารย์ก าลังจะเกษียณ 
1.3  อาจารย์ที่ต้องการลาศึกษาต่อ 
1.4  อาจารย์ที่ก าลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ 

2.หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
2.1 หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรแก่ฝ่าย
บริหารของคณะฯ 

3.ฝ่ายบริหารของคณะฯ จัดท าแผนการรับ หรือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.1 ฝ่ายบริหาร(งานบุคลากร)ของคณะฯ จัดท าแผนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) 
3.2 มหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรับสมัคร  สอบคัดเลือก ประกาศ
ผล และรับรายงานตัว 

4. ประเมินและติดตาม  
(หมายเหตุ:กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้พิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าที่มีอยู่เดิมก่อนเป็นอันดับแรก) 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

 (P)  หลักสูตรได้ร่วมประชุม ในครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
เพ่ือทบทวนปัญหาจาก 2 ปีที่ผ่านมา และหลักสูตรสาขาวิชา ได้น าระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาในประเด็น พิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ในเรื่องอาจารย์ที่ก าลังเกษียณอายุราชการ ลา
ศึกษาต่อ และก าลังกลับจากลาศึกษาต่อ  
    (D) หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบว่าไม่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่จะเกษียณ ไม่มีลาศึกษาต่อ และไม่มีอาจารย์ที่ก าลังกลับจากลาศึกษาต่อ ซึ่ง
มีการตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน พบว่ามีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง
ตามท่ี สกอ.ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 4.1.1 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
1/2562 
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  (C) หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาฯ ทั้ง 5 คน พบว่า ทั้ง 5 คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนด
ทั้งหมด  ปี 2562 มีจ านวนอาจารย์ 3 คน ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ผศ.ปิ
ยะ  ประสงค์จันทร ์ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ และผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์(สภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ) ส่วนอาจารย์อีก  2 ท่าน อาจารย์
สมพงษ์  แก้วหวัง ได้ยื่นต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  และ
อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร ได้ยื่นต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ซ่ึง
ขณะนี้ได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ   

(A) จากการด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2562 และตรวจสอบ หลักสูตร ฯ 

ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  

2/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในวาระเพ่ือทบทวนเกี่ยวกับระบบ และกลไกการ

รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมติท่ีประชุมให้ การติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนการพัฒนาอาจารย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การพัฒนาคุณวุฒิ การพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปสู่การ

ปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารอาจารย์และพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง   ได้มอบหมาย

ให้ ประธานหลักสูตรฯ ก ากับติดตาม 

1.แผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อของอาจารย์
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า  พ.ศ. 2560 -2564 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล 

ระดับ
การศึกษา 
ปัจจุปัน 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์     ปริญญาโท - - ผศ. - - 
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ    ปริญญาโท - - - รศ. - 
3 ดร.บุษราคัม   ทองเพชร ปริญญาเอก - - - ผศ. - 
4 ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์     ปริญญาโท - - ผศ. - รศ. 
5 นายสมพงษ์ แก้วหวัง   ปริญญาโท - - ผศ. - - 

 
2.แผนการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นรายบุคคล พ.ศ. 2562 -2564 

ช่ือ – สกุล ปี พ.ศ. ประเด็นความสนใจท่ีต้องพัฒนาตนเอง 

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์     
2563  
2564  

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ    
2563  
2564  

ดร.บุษราคัม   ทองเพชร 
2562 การเขียนเอกสารค าสอน ส าหรับรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครู

วิชาชีพ 
2563 การเขียนหนังสือ เรื่อง พลิกโฉมการศึกษาด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล 

 
 ET 4.1.2 
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
2/2562 

 

ET 4.1.3 สภา
มหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมเม่ือ
วันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 
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2564  

ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์     
2562 การเขียนเอกสารค าสอน เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
2563 การเขียนเอกสารค าสอน การควบคุมอัตโนมัติ 
2564  

นายสมพงษ์ แก้วหวัง   
2562 หนังสือประกอบการสอน  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2563  
2564  

 

ระบบการบริหารอาจารย์  

 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ ดังนี้ 
1.ประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหารอาจารย์ 

1.1 วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2 จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะต่อประธาน

หลักสูตร 

4.ประชุมปรับปรุงแผนในการบริหารอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

 (P)  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  ใน วาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่อง แนวทางและการจัดท าแผนบริหารอาจารย์ประจ าปีหลักสูตรการศึกษา 
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2562 โดยน าผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2561 มาประกอบการพิจารณา ท าให้ที่
ประชุมมีมติใน 3 ประเด็นดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561  

    หลักสูตรได้วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานภาระ
งานของคณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ครอบคลุมทั้งภาระงานสอน งานที่ปรากฏเป็นผลงาน
วิชาการ งานบริการวิชาการ งานท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานพัฒนานักศึกษา โดยที่
ประชุมมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ของแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงได้ก าหนดบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ ภาระงานในหลักสูตร ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่และภาระงานในคณะฯ บทบาทหน้าที่และภาระงานใน

หลักสูตรสาขาวิชาฯ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบด ี ที่ปรึกษาในหลักสูตร 
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการ 
3 ดร.บุษราคัม  ทองเพชร - งานวิจัย 
4 ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
5 อ.สมพงษ์  แก้วหวัง รองหัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
งานพัฒนานักศึกษา  

 2) จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 หลักสูตรได้ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการของอาจารย์ดังนี้ 

  - ประกาศฯเรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 28 ธ.ค. 2561 

  - ประกาศฯเรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินทดแทนกรณี
ทุพพลภาพหรือเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
  - ประกาศฯ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตร ฯ ได้น านโยบายการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดงบประมาณไว้ปีงบประมาณละ 5,000 บาทต่อคน โดย
สามารถไปพัฒนาตนเองได้โดยสมัครใจในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ET 4.1.4 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
1/2561 
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(D) ตลอดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามแผนซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  1) ด้านภาระงานโดยเฉพาะด้านการสอน ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้    
 

อาจารย ์ 1/2558 1/2559 1/2560 1/2561 1/2562 
1.ดร.บุษราคมั ทองเพชร 13 คาบ 13 คาบ 6 คาบ 16 คาบ 8 คาบ 
2.ผ.ศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ 29 คาบ 22 คาบ 11 คาบ 20 คาบ 18 คาบ 
3.ผ.ศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ 24 คาบ 19 คาบ 12 คาบ 6 คาบ 6 คาบ 
4.ผ.ศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์ 29 คาบ 24 คาบ 13 คาบ 18 คาบ 18 คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 39 คาบ 23 คาบ 25 คาบ 22 คาบ 14 คาบ 

 

 

 ส่วนงานที่ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทุกท่านก็ได้ด าเนินการ
ตามที่มอบหมายไว้ตามแผน ตัวอย่างเช่น อ.สมพงษ์ แก้วหวัง ด าเนินการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาทั้งกิจกรรมในหลักสูตรฯ รวมทั้ง
กิจกรรมของคณะฯ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาใหม่  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกสอนและฝึกงาน เป็นต้น    ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
บริหารหลักสูตรฯ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
ตลอดจนครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร  และผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ การยื่นค าร้องของนักศึกษาในเรื่อง การเพ่ิม 
และการถอน รายวิชาส าหรับการลงทะเบียนของนักศึกษา  ดร.บุษราคัม ทองเพชร 
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  และ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ได้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
ในหลักสูตร ฯ ให้กับอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ 

 2) จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อาจารย ์ 2/2558 2/2559 2/2560 2/2561 2/2562 
1.ดร.บุษราคมั ทองเพชร 16 คาบ 16 คาบ 6 คาบ 4 คาบ 18 คาบ 
2.ผ.ศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ 20 คาบ 32 คาบ 20 คาบ 19 คาบ 16 คาบ 
3.ผ.ศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ 12 คาบ 3 คาบ 19 คาบ 10 คาบ 10 คาบ 
4.ผ.ศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์ 30 คาบ 27 คาบ 24 คาบ 22 คาบ 16 คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 32 คาบ 38 คาบ 28 คาบ 26 คาบ 20 คาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET 4.1.5
ตารางสอน 
1/2562และ
ตารางสอน 
2/2562 
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 ส าหรับปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ใช้สวัสดิการตามที่
ก าหนดไว้ในแผน มีเฉพาะ ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการของมหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอ่ืนยัง
ไม่มีบุตร 
 3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  

(C) จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่า  
 1) เทอม 1/2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีภาระงานสอนมาก ท าให้
ไม่มีเวลาเขียนผลงานทางวิชาการ ส่วนเทอม 2/2562 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ปรับภาระ
งานสอนให้กระจาย ให้เฉลี่ยกัน เป็นผลท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถไป
น าเสนอผลงานวิชาการได้ทุกท่าน  

2) ด้านสวัสดิการส าหรับอาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ใช้สวัสดิการตามสิทธิที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
3) งบประมาณท่ีจัดสรรส าหรับพัฒนาตนเอง 

   ส าหรับปีการศึกษา 2562 ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีมติปรับรูปแบบและแนวทาง
ในการด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ของคณะ ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)  โดยจัดกิจกรรม
ออนไลน์ 

1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ให้เป็น Smart Teacher  พัฒนาอาจารย์ 3 ด้าน คือ 
ด้านวิชาชีพ  ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ผ่าน
หลักสูตรออนไลน์ เช่น Thai MOOC edx Courses อย่างน้อยคนละ 1 ด้าน 

 ผศ.ไชยยะ ธนพัฒนศิริ เข้าอบรม 1.การสอนแบบ Active Learning ใน

ห้องเรียน 2.นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา และ3.การออกแบบ

การเรียนการสอนผ่านเว็บ 

 อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง เข้าอบรม1.การพัฒนาระบบเตือนภัย

อิเล็กทรอนิกส์ และ2.นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา 

 ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์ เข้าอบรม 1.การออกแบบกราฟิกโดยใช้

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

ET 4.1.5 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
1/2562 

ET 4.1.6  งว 
046/2563 +Thai 
MOOC 
ET 4.1.7 รายงาน
ครุศาสตร์คลัง
ปัญญา แนวปฏิบัติ
ที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ  
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2.รูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts 
Meet) พร้อมก าหนดจัดกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ในประเด็น “การจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาดิจิทัลอัจฉริยะ KM to Smart 
Digital Education For All” โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมอบรมและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

• CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
• CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
• CoP 3 การบริการทางวิชาการ 
• CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
• CoP 5 การบริหารจัดการ 
• CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา 
• CoP 7 การพัฒนานักศึกษา 
• CoP 8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
• CoP 9 องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ 
• CoP 10 องค์ความรู้ของผู้สิ้นสุดวาระด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

3.อาจารย์บุษราคัม   ทองเพชร เข้าร่วมอบรม หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้ม
การผลิตครูไทย” วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(A) จากการด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2562 และตรวจสอบ หลักสูตรได้จัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  1/2562 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ใน วาระเพ่ือรายงานผลการสรรหาและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2562   โดยที่ประชุมมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - ควรวางแผนการใช้งบประมาณส าหรับการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล โดย
ให้ระบุวัน เวลา และหัวข้อ ให้ชัดเจน เพ่ือให้อาจารย์สามารถวางแผนการเดินทางได้
ล่วงหน้า 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1.1 ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2 ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ 
1.3 ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
2.1 จัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การหาต าแหน่งทดแทน การเลิกจ้างและเกษียณอายุ 
2.2 จัดท าแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 

3.  หลักสูตรรายงานผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
(งานแผนฯ) 

3.1 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
3.2 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการท างานวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3.3 การส่งเสริมอาจารย์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
3.4 การส่งเสริมอาจารย์ด้านบริการวิชาการ 

4.  ประเมินและติดตามผล ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงาน  
        ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ดังนี้          
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 (P) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ใน วาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่อง วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีหลักสูตรการศึกษา 
2562 โดยน าผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2562 มาประกอบการพิจารณา โดยมี
มติที่ประชุมดังนี้ 

1) ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากปี 2561 
มาประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดท างานวิจัยเพ่ือเป็นผลงานทางวิชาการ โดยมติที่ประชุม
หลักสูตรฯ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ก าหนดให้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนต้องมีผลงานทางวิชาการเป็นชื่อแรกอย่างน้อยคนละ 1 เรื่องและมุ่งเน้นน าเสนอ
ผลงานวิชาการเป็นบทความวิจัยที่เป็นวารสารวิชาการ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยเป็นทีม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและเตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี 2562 เพ่ือเปิดใช้หลักสูตรฯ ในปี 2563 

2) ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้วางแผนเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตร  
โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้ ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ศึกษาต่อในปีงบประมาณ 2563 
ในสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา   

      3) ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ คณะฯ ได้วางแผน
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่หลักสูตร
สาขาวิชาได้วางแผนไว้ เช่นการให้ทุนส าหรับการฝึกอบรมแก่อาจารย์ปีละ 5,000 บาท /
คน/ปี สนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานทางวิชาการตามระเบียบประกาศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

(D) 1) หลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยจัดตั้งเป็นทีมงานวิจัย 
เพ่ือช่วยกันพัฒนาผลงานทางวิชาการการให้สูงขึ้น โดยหลักสูตรฯ ได้มีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
- 3 เรื่อง 7 เรื่อง 9 เรื่อง 5 เรื่อง  

 
2) จากที่หลักสูตรสาขาวิชา ได้วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญา

เอกของอาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาโดย ก าหนดส่ง ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ เพ่ือศึกษา
ต่อในปีงบประมาณ 2563 ในสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  นั้น โดย ผศ.ไชย
ยะ  ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และได้ด าเนินการ
พัฒนาตนเองดังนี้  

 

ET 4.1.6 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
3/2561  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 4.1.7 ผลงาน
วิชาการ ปี 2562 
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- ผศ. ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกกฤษ โดยการเข้า
ร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ที่ชื่อ
ว่า โปรแกรม SpeeXX  

3) ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ส่ง 
อาจารย์บุษราคัม  ทองเพชร เข้าอบรม ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย นอกจากนี้
หลักสูตรฯ ยังได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกม่านพัฒนาตัวเองเพ่ือเป็น  Smart 
Teacher เพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ  

 (C) 1) จากมติที่ประชุมหลักสูตรฯ 2561 จึงมีมติว่าหลักสูตรสาขาวิชาควรมี
ผลงานวิชาการ ที่เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งปีนี้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 

อาจารย์ 
จ านวนผลงานวิชาการ  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 ปี 2562 

รวม ช่ือแรก รวม ช่ือแรก 

1. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ - - 1 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ - 1 เรื่อง - 3 เรื่อง 1 เรื่อง 2 - 

3. ดร.บุษราคัม  ทองเพชร - 3 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง - 2 2 

4. ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์      - - 4 เรื่อง 4 เรื่อง 1 เรื่อง 2 - 

5. อ.สมพงษ์  แก้วหวัง - - 3 เรื่อง 4 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

 
2) ผศ. ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยการเข้า

ร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ที่ชื่อ
ว่า โปรแกรม SpeedXX ซ่ึงผลจากการการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม SpeeXX 
ของ ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  อยู่ระดับ B1  ซึ่งหมายถึง ระดับปานกลาง 

 
 3) การพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางของอาจารย์ในหลักสูตร จากที่ 
ได้ไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพเฉพาะอาจารย์บุษราคัม  ทองเพชร เข้า
อบรม ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย 

 (A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ประชุมทบทวนเพื่อให้การด าเนินงานในปีการศึกษา
ถัดไปมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยได้เสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
       1) ในเรื่องของการส่งเสริมผลงานวิชาการของอาจารย์  พบว่าผลงานวิชาการของ 
หลักสูตรสาขาวิชามีผลงานวิชาการ ที่เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร อย่างน้อย 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 4.1.8 รายงาน
ผลโปรแกรม 
SpeedXXของผศ.
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
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เรื่องแล้ว ควรพัฒนาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถเขียนผลงานวิชาการที่
เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารได้    
       2)   ส าหรับการส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษาต่อของอาจารย์ นั้น ผศ. ไชยยะ 
ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกกฤษ โดยการเข้าร่วมโครงการของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ที่ชื่อว่า โปรแกรม 
SpeeXX ซึ่งผลจากการการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน โปรแกรม SpeeXX ของ ผศ.ไชยยะ 
ธนพัฒน์ศิริ  อยู่ระดับ B1  ซึ่งหมายถึง ระดับปานกลาง  และมติที่ประชุมของหลักสูตร
สาขาวิชาฯ ได้แนะน าให้ ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ หาข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษา
ต่อ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ในการศึกษาต่อ เช่น ความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย  
เป็นต้น  
       3) ทบทวนระบบและกลไก ของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมุ่งเน้น
ประเด็นความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ ซึ่งการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2562 นั้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID - 19)  โดยจัดกิจกรรมออนไลน์  สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านได้พัฒนาตัวเองด้านการเป็นผู้สอน Smart Teacher โดยอบรม
ออนไลน์ผ่านระบบ THAIMOOC  

ET 4.1.9 หนังสือ
เชิญเป็นกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ฯ    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรสาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -26-  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 60 (60/60*5) 5 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ 60 5 ตารางที่ 4.2-1 -ตารางที่ 4.2-6 

เฉลี่ย 5  

เป้าหมายของปีนี้  : 4.44  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 5   คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5  

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 3  

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

ร้อยละ 
 

60 
=(3/5*100) 

ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 5.00 
=(60/60)*5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 
น้ าหนัก จ านวน ผลรว

มถ่วง
น้ าห
นัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 4 0.8 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ือ

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 
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อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 1 1.0 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 -  

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5                                                                                                                                                                   1.80  

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

   

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 36 (1.80/5*100) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- -  

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 5 (36/20*5) 
มากกว่าร้อยละ 20 

=5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
  ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครั้งที ่3/2562 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ใน วาระเพ่ือพิจารณาเรื่อง 
แผนการก ากับติดตาม ผลที่เกิดกับอาจารย์ ด้านการคงอยู่ของอาจารย์  โดยน าผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษา 2562  ใน 3 ประเด็น คือ ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

จากการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 มี ผลที่เกิดกับอาจารย์ ด้านการ
คงอยู่ของอาจารย์ 3 ด้าน ดังนี้ 
 จากการด าเนินงานการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เป็นระบบ มี
กระบวนการที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ ท าให้
คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงฝ่ายบริหารของคณะได้วางแผนรองรับ
อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อไว้ตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และมีแนวโน้ม
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562  
 จากการด าเนินงานตามระบบการบริหารอาจารย์ ทั้งเรื่อง ภาระงานของ
อาจารย์ประจ า การจัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ถึงแม้จะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะมีภาระงานสอนมาก แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก็พึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากเป็นการท างานที่มีความสุข และมี ระบบนิเวศน์สนับสนุนการ
เรียนรู้ (Eco-system) รองรับภาระงานสอนอย่างครบถ้วน รวมถึงมีหลักสูตรก็จัดสรร
สวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผนกลไกและระบบที่มหาวิทยาลัยวางไว้ ท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และมี
แนวโน้มความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2561 

 

 

 

ET 4.3.1 รายงาน
การประชุม -
3/2562 
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  จากการด า เนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 จากการวางแผนการ
ด าเนินงาน  ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ ความต้องการการศึกษาต่อของ
อาจารย์ และ ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ พบว่า อาจารย์มี
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน เช่น 

 - อาจารย์มีผลงานส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติและได้รับรางวัลจนเป็นที่
ยอมรับในแวดวงนักประดิษฐ์  

- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
และ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-
New Gen Award 2020) 2-6 กุมภาพันธ์  2563 ณ Hall 102 - 104ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

- ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”  1 รางวัล จากผลงาน ระบบติดตามสถานะการ
ให้น้ าเกลือแบบไร้สาย 

- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”  1 รางวัล จากผลงานเครื่องเสริมสร้าง
สมรรถภาพขา 

 
 

ภาพที่ 1 วันนักประดิษฐ์ 63 
 

- "มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า    เซ
นทรัลเฟสติวัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 2 มหกรรมวิจัย “RUTS Research Expo 2019" 
 
 

 - อาจารย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1.โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณประจ าปี  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ชื่อโครงการรูปแบบการพัฒนาระบบศูนย์การค้าออนไลน์ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการขาย  ประกอบด้วยคณะผู้จัย ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  
อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร และนางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี (50:25:25) 

2.โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจ าปี  2562  ชื่อโครงการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI) ส าหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลาจ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์บุษราคัม 
ทองเพชร และ อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ ์(70:30)  

3.โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจ าปี  2562  ชื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบ MIAP รายวิชา การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครูวิชาชีพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร และ อาจารย์พิชิต  เพ็งสุวรรณ 
(70:30) 
 - อาจารย์มีจ านวนผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนลดลง แต่สามารถเพ่ิมคุณภาพของงานวิชาการเป็น
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารในนานาชาติได้  
 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีการศึกษา) 
2558 2559 2560 2561 2562 

- 3 เรื่อง 7 เรื่อง 9 เรื่อง 5 เรื่อง 
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 - จากการมีระบบพ่ีเลี้ยงการท าต าแหน่งทางวิชาการท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 3 ท่านมีก าลังใจที่ดีในการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 ซึ่งจากการด าเนินงานตามระบบดังกล่าวท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และมีแนวโน้มความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2561  

จากการติดตามผลการด าเนินงานของแผนการก ากับติดตาม ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ ด้านการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์ ยังคงเดิม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่มีการลาศึกษาต่อ ลาออก และโอนย้าย ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบ 5 คนหลักสูตร  และมีแนวโน้มความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561  

จากการด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2562 ใน วาระเพ่ือรายงานแผนการก ากับติดตาม ผลที่เกิดกับอาจารย์ ด้าน
การคงอยู่ของอาจารย์ พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์   โดยที่ประชุมพึงพอใจต่อผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ด้านความคงอยู่ของอาจารย์ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนทุก 6 เดือน เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ได้ด าเนินการ
ตามระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ได้เร็วมากขึ้น  
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

รายการ ปี
การศึกษา

2558 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2559 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2560 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2561 
 

ปีการศึกษา
2561 

(ปีประเมิน) 
(คน) 

สถานะ 
การ

เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

5 5 5 5 5 
คงเดิม 

 
100 

 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 (P) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ใน วาระเพ่ือพิจารณา
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เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร เ พ่ือร่วมกันพัฒนา
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและ
ระยะเวลาในการประเมิน ให้ครอบคลุม 5 ด้าน  
 

(D)  หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้   

1) ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4) ด้านการบริหารหลักสูตร 

5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       

 (C) จากการติดตามผลการด าเนินงาน เรื่อง แผนการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักผลสูตร พบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.65 และมีผลการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ/โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติ และสามารถจ าแนกเป็นปี
การศึกษาไดด้ังนี้ 
ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร   

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

1.ด้านการรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.67 4.73 4.67 4.67 4.73 

2.ด้ านระบบการบริหาร
อาจารย์ 

4.65 4.70 4.65 4.65 4.70 

3.ด้านระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 

4.48 4.56 4.60 4.68 4.64 

4.ด้านการบริหารหลักสูตร 4.40 4.52 4.68 4.64 4.68 
5. ด้ า นสิ่ ง สนับสนุนการ
เรียนรู ้

4.64 4.52 4.60 4.60 4.60 

รวมทุกด้าน 4.57 4.61 4.64 4.65 4.67 

จากผลการด าเนินงานในปี 2562 การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.67 และพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

ET 4.3.2 รายงาน
การประชุม 
7/2561  
 
 
ET 4.3.3 ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ต่อการบริหาร
หลักสูตร 1/2561
และ 2/2561 
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ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย = 4.73) รองลงมาคือด้าน
ระบบการบริหารอาจารย์ (ค่าเฉลี่ย = 4.70)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ค่าเฉลี่ย = 4.64)   

(A)  จากการประชุมของหลักสูตรสาขาวิชา ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 มกราคม 

2561 ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร

หลักสูตร  นั้น พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ โดยมติที่ประชุมได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ในปีการศึกษาถัดไป มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

โดยได้วางแผนดังนี้ 

  1. ให้ฝ่ายบริหารและวางแผนของหลักสูตรสาขาวิชา นั่นคือ ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์  

ด าเนินการจัดท าแผนเกี่ยวกับการจัดซื้อ วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ              

          2.  ให้ฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอต่อฝ่ายบริหารของคณะฯ เพื่อ
ประสานงานและด าเนินเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันในสาขาวิชา และร่วมกับ
หลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ  
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  

รายการ ปีการศึกษา  (ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) 
2558 

 
2559 2560 2561 2562 สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อัตราการ

คงอยู่ 
(ร้อยละ) 

 
 
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสตูร 

4.57 4.61 4.64 4.65 4.67 เพิ่มขึ้น  

เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดับ..3.0....... ระดับ 4.0 4.0  
4.2   5.00 

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัว
บ่งชี้  

(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ..20....... ร้อยละ 20 5.0 
4.2 (2) ร้อยละ..40....... ร้อยละ 60 5.0 
4.2 (3) ร้อยละ..32....... ร้อยละ 36 5.0 

4.3 ระดับ..3.0....... ระดับ 4.0 4.0 4.33 
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จ านวนที่
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา  

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2553 66 43          12 65.15 81.82 

2554 103   52        16 50.49 84.47 

2555 88     68      10 77.27 88.64 

2556 84       61    4 72.62 95.24 

2557 76         46  7 60.53 90.79 

2558 69           46 22 66.67  

2559 74            15   

2560 72            16   

2561 46            9   

2562 61          

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านการศึกษาไม่เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนส าเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ (ระดับ 
ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาสายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

2. ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ค่อนข้างน้อย 

3. นักศึกษาสอบได้รับราชการระหว่างเรียน 
4. นักศึกษา ปี 2555 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดส้ าเร็จ

การศึกษา ก่อนคณะอื่นเนื่องจากช่วงของการ ฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 ตรงกับ สอศ. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
ของความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งม่ันที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
การรับนักศึกษา 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ประกอบด้วย รับสมัครผ่านระบบออนไลน์   

(1) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ด้วยระบบ TCAS รอบที่ 1 
Portfolio, รอบท่ี 2 โควตา, รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 4 Admission และ รอบที่ 
5 การรับตรงอิสระ  

(2) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบท่ี 1 โควตา, 
รอบท่ี 2 สอบตรง และ รอบท่ี 3 รับตรงอิสระ  

(3) วิธีการคัดเลือกนักศึกษา (ระบบ TCAS) โดย การสอบตรง, การรับสมัครโควตา 
และ การสอบ Admission โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ก าหนดแผนการรับนักศึกษา 

1.1  วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย 
(1) ปัจจัยภายนอกหลักสูตร เช่น ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 
(2) ปัจจัยภายในหลักสูตร เช่น จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป็นต้น 
(3) แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

2.  ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา 
2.1  ก าหนดเป้าหมายจานวนที่รับนักศึกษา โดยการพิจารณาอัตราสัดส่วนอาจารย์ต่อ

นักศึกษาตามกลุ่มสาขา และเกณฑ์มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ 
3.  ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษา 

3.1  ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ซึ่งเกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษาในการรับ
นักศึกษา ประกอบด้วย เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด สอน, สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร
, สอดคล้องกับประเภทของ หลักสูตร, สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
หลักสูตร, สอดคล้องกับผลลัพธ์ และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในหลักสูตร  

3.2  พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยเกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพในการ คัดเลือก
นักศึกษา คือ มีความเหมาะสม, เชื่อถือได้, โปร่งใส, เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่
สมัครเรียน  

3.3  แนวทางการรับนักศึกษา (https://admission.rmutsv.ac.th) รับสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์ 

(1) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ด้วยระบบ TCAS รอบที่ 1 
Portfolio, รอบท่ี 2 โควตา, รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 4 Admission และ รอบที่ 
5 การรับตรงอิสระ 

(2) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 1 
โควตา, รอบท่ี 2 สอบตรง และ รอบท่ี 3 รับตรงอิสระ 
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(3) วิธีการคัดเลือกนักศึกษา (ระบบ TCAS) โดย การสอบตรง, การรับสมัครโควตา 
และ การสอบ Admission 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ฯ ด าเนินการรับนักศึกษาโดยใช้ระบบและกลไกของ
คณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ  

https://admission.rmutsv.ac.th ดังนี ้
( P)  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะชุ ม ค รั้ ง ที่  8 / 256 1  วั น ที่   

12 มกราคม 2561 วางแผนการรับนักศึกษาใหม่โดยวิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครโควตา 
แนวทางการแก้ปัญหาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559 2560 2561 และ 
2562 ) ทั้งนี้ได้น าแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในรอบปี 2562  
มาปรับปรุงกระบวนเกี่ยวกับการรับนักศึกษา โดยจะมุ่งเน้น ปรับปรุงรูปแบบของการแนะ
แนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆให้เกิดการรับนักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
ทั้งนี้ได้สรุปผลการประชุมวางแผนการรับนักศึกษา รายชื่อกรรมการ สอบสัมภาษณ์ และ
รับรายงานตัว ก าหนดจ านวนนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาส่งไปยังคณะฯ (ฝ่าย
วิชาการ) เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศรับ
สมัครของคณะฯ และแจ้งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประกาศรับ
สมัครนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยในปีนี้ ระบบการรับนักศึกษา ได้มี ระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เป็นปีที่แรก ได้ก าหนดในแผนไว้
ดังตารางนี้  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 
2560 
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แผนการรับนักศึกษา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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 ในปีการศึกษา 2562 แผนการรับนักศึกษา จ านวน 60 คน โดยก าหนดคุณสมบัติผู้
เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกประเภทหรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน โดยมี
การปรับเปลี่ยน แผนการรับ TCAS ปี 2561 จากเดิม 40 คน เป็นแผนการรับ TCAS ปี 
2562 จ านวน 20 คน และแผนการรับ มทร. ปี 2561 จากเดิม 20 คน เป็นแผนการรับ 
มทร. ปี 2562 จ านวน 40 คน  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีผลการเรียนตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนดและเป็นไปตามประกาศของมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการรับนักศึกษา   

     
(D)หลักสูตรมีการน าระบบการรับนักศึกษามาใช้ในการปฏิบัติ/หรือด าเนินการส าหรับ

รับนักศึกษาท้ังในส่วนของการรับนักศึกษา TCAS และระบบมทร.(โควตาและรับตรง) ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้มีนักศึกษามาสมัคร รวมทั้งสิ้นจ านวน 86 คน 
โดยนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ก าหนด 
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       (C) จากแผนการรับนักศึกษาปี 2562 ได้ก าหนดแผนรับไว้ทั้งหมด 60 คน แต่มี
นักศึกษามารายงานตัวทั้ง TCAS และมทร. รวม 50 คน มีนักศึกษาเกินจากแผนที่ได้ตั้งไว้ 
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง สลับยอดระหว่าง TCAS กับ มทร. ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาฯ จะได้
ยอดจาก มทร. ยืนยันสิทธิ์ มากกว่า TCAS   
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(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลจากผลการด าเนินงานการรับด นักศึกษา 
เพ่ือพิจารณาจ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้      

ET 3.1.1 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
8/2561  
 
 
ET 3.1.2 
แผนการรับ
นักศึกษาใหม่ 
2562  
 
ET 3.1.3 
ข้อมูลนักศึกษา
ใหม่  
 
ET 3.1.4 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 
และรับรายงาน
ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1.5 
นักศึกษามา
รายงานตัว 
2562 
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1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่  5 ที่ออกไปปฎิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 และ 2 ใน
สถานศึกษาต่างๆ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆในคณะฯ เพ่ือเป็นทางเลือกให้
นักเรียนหรือนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ  

2. หลักสูตรสาขาวิชาฯ จะให้มีการจัดโควตาพิเศษ ส าหรับนักเรียนในระดับ ปวช. 
ในวิทยาลัยที่มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนเป็นกรณีพิเศษ 

3. ช่องทางการแนะแนวให้เข้าถึงสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยหลักสูตรสาขาวิชา 
จัดโครงการ แบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาฯ และรับสมัครเอง 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีแนวทางเพ่ือรองรับต่อการผลิตบัณฑิต

อย่างเป็นระบบตามแบบแผน  และได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพ้ืนฐานที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดของนักศึกษา
แรกเข้าที่ปรากฎใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -43-  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณา 
  1.1 ด้านจ านวนนักศึกษา 
  1.2 ด้านคุณสมบัตินักศึกษา 

2. จัดกลุ่มนักศึกษา เพ่ือเตรียมตัวในการเรียนปรับพ้ืนฐาน  
3. ด าเนินการปรับพื้นฐาน 

4. ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5. ประชุมสรุปผล 

  5.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพื้นฐาน 

  5.2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 
6. ประชุมติดตามและประเมินผล ของระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 
  6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
  6.2 ระดับผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
  6.3 รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

รับการศึกษาซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 21  มิถุนายน 2562   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              1. ในวันรายงานตัวทางคณะฯ จะแจ้งก าหนดวันที่นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้อง
เข้ารับการเรียนปรับพ้ืนฐาน  
              2. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานใน
รายวิชา   

- วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
- วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
โดยทั้งสองวิชาได้ตั้งเกณฑ์ผ่านที่คะแนนร้อยละ 50.00  และคนที่ไม่ผ่านจะ

ก าหนดให้มาเรียนเสริมเพ่ิมเติมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน   
              3. หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยฝ่าย
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตร
ภายในคณะ ทั้งนี้คณะได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม และโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1.5 
โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา  
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     (D) ในวันปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาได้นัดสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ปกครองเป็น
รายบุคคล โดยสอบถามถึงความพร้อมของนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอบถาม
ถึงการหาที่พักและอาชีพของผู้ปกครอง รวมทั้งได้สอบถามถึงปัญหายาเสพติดและการพนัน 
และหลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือสานความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตรภายในคณะ พร้อมทั้งการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 
       (C) หลักสูตรสรุปผลผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่าระบบ
และกลไกดังกล่าวสามารถช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนมากขึ้น แต่ในด้านการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ไม่ได้มี
การปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาซึ่งอาจจะท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวในด้าน
การเรียนได้  โดยมีผลคะแนนดังนี้ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1.5 
รายงานการ
ประชุม 4/2562 
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เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 

 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ร่วมกันประชุมในครั้งที่ 4 วันที่ 11 กันยายน 
2562 เพ่ือทบทวนเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ร่วมพิจารณาแผนและให้
ด าเนินการแก้ไขในรายละเอียดดังนี้ 
 1. ควรมีการก าหนดรายวิชาที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้สอดคล้องกับ
ปัญหานักศึกษาแรกเข้า ที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -46-  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานหรือการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี
จิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
(ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้ง
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดช่องทางเวลาการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 
5. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

         ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
        (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา ในเรื่องแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามนักศึกษา ร่วมประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 
2562 เพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนว แก่นักศึกษา 
นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2562 ส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) และจัดส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาลงในระบบต่อไป 
         นอกจากนี้ประธานหลักสูตรยังมอบอาจารย์ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้
ควบคุมดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
                1. การจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา 
       2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
       3. การแนะน าเรื่องทุนการศึกษา 
       4. การวางแผนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน  
         (D)  จากการประชุม ในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 
1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้ค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียนและให้ค าแนะน าในการปรับแผนการศึกษา  

หลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่นักศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ตามที่นักศึกษา
ต้องการ โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น ตารางนัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.1 รายงาน
การประชุม 1/2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

หมายในแผนการสอน สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
     *กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้
ทราบอย่างเร่งด่วน            
         (C) จากการท าแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามผล ตัวอย่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา1/2562) ติดวิกกฤต  
จ านวน 2  คน (ชวัลกรและพรเทพ) ผลจากวางแผนปรับแผนการศึกษา  ส่งผลให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2/2562) ที่อยู่ในสถานะวิกฤต จ านวน 1 คน(กวิภัฎ)  
มีผลการเรียนดีขึ้น 2 คน (ชวัลกรและพรเทพ) และนักศึกษาสถานะวิกฤตเพ่ิม 1 คน 
(กวิภัฎ)  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการน าข้อมูล
ของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลายท่าน พบว่านักศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านการเงิน ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และปัญหายาเสพติด นอกจากนี้
จากข้อมูลพบว่านักศึกษาบางส่วนขาดการติดต่อทั้งตัวนักศึกษาและผู้ปกครอง 

 
          (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562  มีการทบทวนแผนและกระบวนการ ตลอดจนก ากับติดตาม
ผลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และให้มีการรายงานผลพร้อมหลักฐานอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขั้นต้น ให้เสนอเรื่องไปยังคณะฯ (ฝ่าย
วิชาการ) เพื่อด าเนินการต่อไป 
         นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับคณะ ทบทวนในเรื่องแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ โดยมีการมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและควร
ดูแลนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงติดวิกฤต รอพินิจ รายงานผลมายังคณะฯอย่า ง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.2 การยืนยัน
การลงทะเบียนของ
นักศึกษา 
จากระบบ 
 
ET 3.2.3 แบบฟอร์ม
แผนฟื้นฟูนักศึกษาที่
มีสถานะวิกฤต รอ
พินิจ 1 รอพินิจ 2 
และรอพินิจ 3 
 
ET 3. 2. 4 ผ ล ก า ร
เรียนนักศึกษาหลัง
ท าแบบฟอร์มแผน
ฟ้ืน ฟูนั กศึ กษาที่ มี
ส ถ านะวิ ก ฤต  ร อ
พินิจ  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
          1.ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 

1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
          2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ  
          3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
        (P) อาจารย์ในหลักสูตรประชุมในวาระการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 3 
ตุลาคม 2562 เพ่ือวางแผนและทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559 ปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยในที่ประชุมเห็นควรว่านักศึกษาควรมีทักษะพ้ืนฐานที่
ต้องใช้ในการท างานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทักษะทางสารสนเทศ 
ทักษะทางด้านชีวิตและอาชีพจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติ โดยมี
รายละเอียดการพิจารณาและวางแผนดังนี้ 
         1. จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งหาวัสดุฝึกสื่อการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.6 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
5/2562 
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 2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
         (D) หลักสูตรได้น าแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในเวที
ระดับชาติ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมพร้อม 
 2. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  

 จากการทบทวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน โดยส่งอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมต่างๆ ตามแนวทางความถนัด
ของอาจารย์ในหลักสูตร  
 3.การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้คัดเลือกนักศึกษา โดยน าผลจากการฝึก
ปฏิบัติการสอนในรายวิชา วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน และวิชาวิธีการ
สอนเฉพาะทางเทคโนโลยี เพ่ือเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ 
Teaching Academy Award 2020 ครั้งที่ 9 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง กทม. ซึ่งหลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ประเภทการสอน 2 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มการสอนไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
โทรคมนาคม และกลุ่มการสอนคอมพิวเตอร์  และกลุ่มการแข่งขันประเภทสื่อการสอน 
Software  

3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษา โดยน าผลจาก
การน าเสนอวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชา โครงงาน และรายวิชาดิจิตอล 2 ส่งเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการ PITCHING ข้อเสนอโครงการที่สามารถสร้างได้ ใช้ได้ 
เกิดประโยชน์จริง ซึ่งแบ่งผลงานเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านอาชีวศึกษา ( Edu-Tech)
ด้านสุขภาพ ( Health-TECH) ด้านพลังงานสะอาด (Clean-Tech)และด้านการ
ท่องเที่ยว (Travel - Tech) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 28 ทีม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.7 โครงการ
Teaching  
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ET 3.2.8 โครงการ
ประกวดงานวิจัยของ
นักศึกษา 
 
ET 3.2.9 โครงการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ET 3.2.12 เกียรติ
บัตร Teaching 
Academy Award 
2020 
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ภาพที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 

3.3 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา โดยการเข้าร่วม
โครงการที่สะท้อนถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรืองานสาธารณะต่างๆ ร่วมกับคณะ 

-จัดพิธีทอดผ้าป่าและท าบุญเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่มีความประพฤติดี  

- โครงการครุศาสตร์สดใสร่วมใจลดใช้พลาสติก เพ่ือรณรงค์นักศึกษา
ใส่ใจการลดขยะจากพลาสติก 

- โครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดสระ
เกษ 

- ร่วมกิจกรรม "ค่ายผู้น าเยาวชนดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย" ณ 
ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) เพ่ือวางรากฐาน
แนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้กับเยาวชน 

-หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธี
ท าบุญหลักสูตร ประจ าปี 2563 เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

- ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ปันน้ าใจช่วยเหลือสังคม สโมสรนักศึกษา
ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือช่วยเหลือสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID -19) โดยมีการลงพ้ืนที่บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ แผงกั้นกัน
กระเด็นของน้ าลาย (Face Shield) ณ โรงพยาบาลสงขลา และจุดคัดกรองในเขต อ าเภอ
สิงหนคร อ าเภอสทิงพระ ทั้งนี้ยังร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แก่วัดไทรงาม และ
ประชาชนทั่วไป แม่ค้า จักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา

 
 
ET 3.2.10 โครงการ
บริการวิชาการ อบรม
เชิงปฏิบัติการ
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บริการวิชาการจัดบูท
กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ บูทให้
ความรู้ด้านไฟฟ้า
เบื้องตน้ 
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และใกล้เคียง โดยอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ าลาย (Face Shield) ข้าวสาร
อาหารแห้ง ล้วนมาจากการสมทบทุนจากการรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ ผ่านสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

3.4 หลักสูตรสาขาวิชาได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ จัดโครงบริการ
วิชาการ  2  โครงการดังนี้ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS บรรยายให้
ความรู้ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดบูทกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ บูทให้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 

3.5 หลักสูตรสาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชา 
โครงงาน 2 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่าง ๆ  

- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
และ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-
New Gen Award 2020) 2-6 กุมภาพันธ์  2563 ณ Hall 102 - 104ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

- "มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล
เฟสติวัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

- เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The 
Exhibition “Smart Digital Education for All” หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ส่งนักศึกษา เข้า
ร่วมประกวดแข่งขัน ในกิจกรรม 1). PITCHING สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมติดดาว 2).Ed talk 
3).การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวส. 
        (C)  ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั้งในและ

ET 3.2.13 ผลการ
เข้าร่วมโครงการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 ET 3.2.14 เกียร
บัตรแข่งขัน“วันนัก

ประดิษฐ์ 63 ”  
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การประชุม 6/2562 
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นอกหลักสูตร ท าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ตลอดจนได้รับรางวัล
ในโครงการต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ผลจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันใน  Teaching Academy Award 
2020 ครั้งที่ 9 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มการสอนคอมพิวเตอร์ 

 

     
 

ภาพที่ 4 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มการสอนคอมพิวเตอร์ 
3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษา โดยน าผลจากการ

น าเสนอวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาโครงงาน ส่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการ 
PITCHING ข้อเสนอโครงการที่สามารถสร้างได้ ใช้ได้ เกิดประโยชน์จริง ซึ่งแบ่งผลงาน
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านอาชีวศึกษา ( Edu-Tech) ด้านสุขภาพ ( Health-TECH) ด้าน
พลังงานสะอาด (Clean-Tech) และด้านการท่องเที่ยว (Travel - Tech) ได้รับรางวัล
ดังนี้  

2).ด้านสุขภาพ (Health-
TECH) 
 

1.ระดับดีเยี่ยม เงินรางวัล 12,000บาท 

 
 

2.ระดับดีเด่น เงินรางวัล 9,000 บาท 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -54-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
3.ระดับดี เงินรางวัล 6,000 บาท 

 
3).ด้านพลังงานสะอาด 
(Clean-Tech) 
 

1.ระดับดีเด่น เงินรางวัล 9,000 บาท 

 

4).ด้านการท่องเที่ยว 
(Travel - Tech) 

1.ระดับดีเยี่ยม เงินรางวัล 12,000 บาท 

 
3.ระดับดี เงินรางวัล 6,000 บาท 

 
   
ภาพที่ 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  

และงานสร้างสรรค์ (PITCHING) 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -55-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
3.3 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา โดยการเข้าร่วมโครงการที่สะท้อน
ถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรืองานสาธารณะต่างๆ ร่วมกับคณะฯ ดังนี้ 
 

1.จัดพิธีทอดผ้าป่าและท าบุญเปิดอาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

 
 

 
 
 
 

2.โครงการครุศาสตรส์ดใสร่วมใจลดใช้
พลาสติก เพื่อรณรงค์นักศึกษาใส่ใจการลด
ขยะจากพลาสติก 
 

 

3.โครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณี
วันสารทเดือนสิบ ณ วัดสระเกษ 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -56-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
4.ร่วมกิจกรรม "ค่ายผู้น าเยาวชนดี เก่ง กล้า 
อาสาพัฒนาสังคมไทย" ณ ค่ายกรมหลวง
สงขลานครินทร์ 

 
5.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จัดพิธีท าบุญหลักสูตร ประจ าปี 2563 

 
6.ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ปันน้ าใจ
ช่วยเหลือสังคม สโมสรนักศึกษาร่วมกับงาน
พัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID -19) 

 
ภาพที่ 6  หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา 

3.4 หลักสูตรสาขาวิชาได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ จัดโครงบริการ
วิชาการ  2  โครงการดังนี้ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS บรรยายให้
ความรู้ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -57-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

     
 

ภาพที ่7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS 
- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดบูทกิจกรรม
เปิดโลกการเรียนรู้ให้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 

 

 
 
ภาพที่ 8  กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้.......รร.วรนารีเฉลมิ   

3.5 หลักสูตรสาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชา 
โครงงาน 2 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่าง ๆ  

- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
และ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-
New Gen Award 2020) 2-6 กุมภาพันธ์  2563 ณ Hall 102 - 104ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

- ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”  1 รางวัล จากผลงาน ระบบติดตามสถานะการให้
น้ าเกลือแบบไร้สาย 

- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”  1 รางวัล จากผลงานเครื่องเสริมสร้าง
สมรรถภาพขา 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -58-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 

ภาพที่ 9 วันนักประดิษฐ์ 63 
 

- "มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า    เซ
นทรัลเฟสติวัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

   
 

ภาพที่ 10 มหกรรมวิจัย “RUTS Research Expo 2019" 
 

- เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The 
Exhibition “Smart Digital Education for All” หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ส่งนักศึกษา เข้า
ร่วมประกวดแข่งขัน ในกิจกรรม 1). PITCHING สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมติดดาว 2).Ed talk 
3).การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวส. 

 
 
 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -59-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 

 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

 
ภาพที่  11  Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for 

All” 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -60-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 

(A) หลักสูตรสาขาวิชาได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 6 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 
ได้ทบทวนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
กิจกรรมปีถัดไป ดังนี้ 

1.ส าหรับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Teaching นั้น   ในปี
การศึกษาต่อไป และให้ได้รับรางวัลมากขึ้น ควรด าเนินการตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 
และฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ก่อนไปแข่งขันอย่างน้อย 3 เดือน  

2.ส าหรับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 
(Thailand Inventors’ Day 2020) ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  นั้น ปีการศึกษาถัดไป หากต้องการให้ได้รับ
รางวัลเพิ่มข้ึน หลักสูตรสาขาวิชาควรด าเนินการดังนี้ 

2.1พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน  
2.2ก่อนส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขัน ควรเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่

กลุ่มเป้าหมาย เช่น  ชุมชน โรงพยาบาล  สถานศึกษา  เป็นต้น 
 

 
 
เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -61-  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

การคงอยู่   
ปี

การศึก
ษา 

จ านวน
รับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

จ านวนท่ี
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา  

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ 

255
7 

255
8 

255
9 

256
0 

2561 2562 

2553 66 43          12 65.15 81.82 

2554 103   52        16 50.49 84.47 

2555 88     68      10 77.27 88.64 

2556 84       61    4 72.62 95.24 

2557 76         46  7 60.53 90.79 

2558 69           46 12   82.61 

2559 74            5   93.24 

2560 72            9   87.50 

2561 46            7   84.78 

2562 61          

 
(P) หลักสูตรฯสาขาวิชามีการประชุมทบทวนปัญหาจากปีผ่านมา ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กันยายน 

2562  เพ่ือวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา โดยในการวิเคราะห์จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
          1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน วิธีการเรียนรู้ 
ทัศนคติต่อหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน  
         2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
         3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่าง ๆ  

ประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลนักศึกษาและวางแผนฟ้ืนฟู ส าหรับ
นักศึกษาที่มีสภาวะวิกฤต รอพินิจ อย่างใกล้ชิด เป็นรายบุคคลและอาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะ      
(ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและ
ด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.3.1 
รายงานการ
ประชุม ครั้ง
ที่ 6/2562 
 
 
ET 3.3.2 
ทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -62-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

          
(D) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการเกี่ยวกับการคงอยู่ของนักศึกษา แต่ละด้าน 

ดังนี้  
          1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น หลักสูตรมอบหมายให้นักศึกษารุ่นพ่ี ดูแลนักศึกษารุ่น
น้อง โดยการสร้างสายรหัส (พ่ีเทค น้องเทค, พ่ีเอ็นดู น้องเอ็นดู) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและ
ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนของนักศึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะวิกฤต 
รอพินิจ 
         2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ส ารวจนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านการเงิน เพ่ือน าไปพิจารณาเงื่อนไขในการขอทุนเพ่ือการศึกษาของคณะฯ มหาวิทยาลัย
และทุนภายนอก   
         3. ปัญหาด้านสังคม เช่น หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหา 
ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่าง ๆ                
 
         (C) หลักสูตรได้สรุปแผนด าเนินการการคงอยู่ของนักศึกษา ผลสรุปได้ว่านักศึกษามีเปอร์เซ็นต์
การคงอยู่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา ดังตารางต่อไปนี้  
 
        (A) จากประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 ได้มีการร่วมประชุมทบทวนประเด็น
ปัญหาที่ท าให้นักศึกษาลาออกระหว่างเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถคง
อยู่ได้ตลอดจนจบการศึกษา มีข้อสรุปดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา 

2.จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (เพ่ือนเรียนดีช่วยเพื่อนเรียนอ่อน) 
3.หลักสูตรได้เสนอแนะให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานและจัดท าแผนการเรียน ให้กับนักศึกษา

ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงวิกฤต รอพินิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.3.3 
การคงอยู่
ของนักศึกษา 
 
 
ET 3.3.4 
รายงานการ
ประชุม   



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -63-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

 
การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็น
หลักสูตรที่มีการควบคุมโดย คุรุสภา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง
อนุมัติและออกให้โดยคุรุสภาซึ่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรก าหนดให้เรียน 5 ปี  โดยที่เรียนใน
มหาวิทยาลัย 4 ปีการศึกษา และฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา และก าหนดให้
นักศึกษาต้องเรียนผ่านทุกวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีการศึกษาแล้วก็จะถือ
ว่าส าเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 12 มกราคม 2562 เพ่ือทบทวนปัญหาและวางแผนให้
นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการเรียนโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. มีระบบการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเรียน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน 
4. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายเพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 
5. มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ให้แก่นักศึกษา 
6. มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. มีการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาโดยการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน 

        (D) หลักสูตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาให้

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามช่วยเหลือให้
ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีปัญหา  

2. มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน ทุก ๆ ปีการศึกษา ซึ่งจะมีการปรับพ้ืนฐานใน
รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาช่างพ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

 (C) หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาโดยการจัดท าแผนวิกฤต  เพ่ือ
ฟ้ืนฟูนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งผลการด าเนินการตามแผนวิกฤต ผลปรากฎกว่า มีนักศึกษาพ้น
สถานะวิกฤตจากจ านวนทั้งหมด 2 คน พ้นสถานะวิกฤต 1 คน   

หลักสูตรสาขาวิชาได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก และมีนักศึกษา
จบตามหลักสูตรจ านวน 5 รุ่น  

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 65.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.5 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
7/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.6 
แผ่นฟื้นฟู



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -64-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 50.49 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 77.27 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 72.62 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 60.53 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 66.67 
 

ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้นพบว่าเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย 
เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน นักศึกษาออกกลางคัน  ตกค้างจากผล
การเรียนในวิชาศึกษาทั่วไปเนื่องจากพ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน เป็นต้น  
    (A) มีการจัดท าแผนฟื้นฟูนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในสถานะวิกฤต รอพินิจและนักศึกษาค้างจบ 
ตลอดจนนักศึกษาที่เสี่ยงสภาวะวิกฤต รอพินิจ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้จัดท าแผน
ฟ้ืนฟู และรายงานผลการด าเนินงานมายังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ)  
ตารางแสดงแนวโน้มการส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
การส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีที่ผ่านมา) 

สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2557 65.15 - - 
2558 50.49 14.66 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
2559 77.27 26.78 เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 
2560 72.62 4.65 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
2561 60.53 12.09 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

2562 66.67 X  

    

 
 

นักศึกษาท่ี
อยู่ในภาวะ
วิกฤต รอ
พินิจ 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
            (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมทบทวนปัญหาและวางแผนการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้

 
 
ET 3.2.7
แบบสอบถาม



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -65-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่นักศึกษา ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน
หลักสูตรเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 (D) หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร  
      หลักสูตร น ามาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 7  ด้าน ได้แก่ 

                1) ด้านหลักสูตร 
                2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
                3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 
                4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
                5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
                6) ด้านการวัดและประเมินผล 
                7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  

นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดแข่งขัน 
หลากหลายเวที ตามความถนัดของหลักสูตรสาขาวิชา  

(C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก  โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ ตามตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหาร

หลักสูตร 
2558 2559 2560 2561 2562 

1) ด้านหลักสตูร 4.19 4.22 4.22 4.21 4.25 

2) ด้านกระบวนการคดัเลือกนักศึกษา 4.12 4.13 4.16 4.15 4.20 

3) ด้านอาจารย์ผูส้อน 4.22 4.25 4.26 4.27 4.30 

4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู ้ 4.16 4.18 4.15 4.13 4.13 

  5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.23 4.26 4.32 4.34 4.38 

6) ด้านการวัดและประเมินผล 4.10 4.17 4.24 4.26 4.26 

7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

4.28 4.58 4.60 4.66 4.58 

รวมทุกด้าน 4.19 4.25 4.28 4.29 4.30 

                ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษา (มีอะไรบ้าง/ไม่มี และถ้ามีควรท าอย่างไร) 
         (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือสรุปผล

และทบทวน เพ่ือปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ในปีการศึกษา 

ความพึง
พอใจ
นักศึกษาต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8 
รายงานการ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2562 นั้น ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา แต่หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้ 

 ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ มอบอาจารย์แต่ละท่านดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอนพร้อมใช้งาน 

 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ กิจกรรมแนะน าหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ประกาศช่องทางการรับข่าวสาร 
facebook และ Line กลุ่มเฉพาะ นศ. แต่ละรุ่น 

 ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่นักศึกษา 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปี
การศกึษา 

2558 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2559 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2560 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2561 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2562 
(คะแนน
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจและผล
การจดัการขอ้รอ้งเรียน
ของนกัศกึษา 

4.19 4.25 4.28 
 

4.29 4.30 เพิ่มขึน้ 
ปีประเมนิเทียบกับปี

ที่ผ่านมา 

 
 

ประชุม 
6/2562 
 
 
 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย .ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
3.1 3.0 3.0   
3.2 3.0 4.0   
3.3 3.0 3.0   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ค่าเฉลี่ย 

2553 จ านวนจบในรุ่น 43      

 

จ านวนรับเข้าในรุ่น 66      

ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 65.15      

2554 จ านวนจบในรุ่น  52     
จ านวนรับเข้าในรุ่น  103     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น  50.49     

2555 จ านวนจบในรุ่น   68    
จ านวนรับเข้าในรุ่น   88    
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น   77.27    

2556 จ านวนจบในรุ่น    61   
จ านวนรับเข้าในรุ่น    84   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น    72.62   

2557 จ านวนจบในรุ่น     46  
จ านวนรับเข้าในรุ่น     76  
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     60.53  

2558 จ านวนจบในรุ่น      46 
จ านวนรับเข้าในรุ่น      69 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      66.67 

 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น =       จ านวนจบในรุ่น 
       จ านวนรับเข้าในรุ่น 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบเกิดข้ึนมาจากหลายปัจจัย ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน  
2. นักศึกษาออกกลางคันเนื่องจาก  

2.1 ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนการสอนของระบบมหาวิทยาลัยได้ 
2.2 ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

3. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากพ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน 

4. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาโครงงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติงานตามแผน 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

X 100 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 46 100  

 
สรุปจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

44 95.65 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

33 71.74 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 10.87 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

38 82.61 

ตรงสาขาที่เรียน 23 50.00 

ไม่ตรงสาขาที่เรียน 21 45.65 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

6 13.04 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

0 0 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 2.17 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0 0 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 95.65 
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

4.78 

 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน  :  4.78  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -69-  

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2561 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
62.35 31 4.16 สรุปข้อมลู

คุณภาพบณัฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 
2561 จากการ
ประเมินของผู้ใช้
บัณฑิต 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม   4.23 
 (2) ด้านความรู้   4.05 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา   4.11 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   4.25 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

4.11 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย   4.19 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 46 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

15 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

32.61 

เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 32.61   เกณฑ์ประเมิน  :  4.16  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
2.1 ร้อยละ 20 ร้อยละ 32.61 4.16  
2.2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.65 4.78  
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หมวดที ่4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล ำดับ รหสัวิชำ วิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำ กำรกระจำยระดับคะแนน 
สถำนะ 

(แสดงเครื่องหมำย 
หรือ X ) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่ำน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อหำ
ครบ 

1 010110033 ศิลปะกำรพูด 42 42 4 4 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0   

2 01021001 จริยธรรมส ำหรับมนุษย์ 47 42 0 1 14 12 9 6 0 5 0 0 0 0   

3 01021002 มนุษย์สัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 14 11 0 0 6 3 0 2 0 3 0 0 0 0   

4 01021005 จิตวิทยำทั่วไป 34 33 0 3 8 11 10 0 1 1 0 0 0 0   

5 01021007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภำคใต้ 23 22 16 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

6 01023006 แบดมินตัน 42 40 10 14 15 0 0 0 1 2 0 0 0 0   

7 0102510155 คณิตศำสตร์ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   

8 01040003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อกำรด ำรงชีวิต 26 26 9 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

9 01040006 ชีวิตกับเศรษฐกจิพอเพียง 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

10 01312003 สนทนำภำษำอังกฤษ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0   

11 02032008 แหล่งพลงังำนทำงเลือก 36 36 23 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0   

12 02040008 มนุษย์กับสิง่แวดล้อม 5 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล ำดับ รหัสวิชำ วิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ กำรกระจำยระดับคะแนน 

สถำนะ 
(แสดงเครื่องหมำย 
หรือ X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่ำน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปิดสอน มีเน้ือหำครบ 

1 010110011 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 32 32 10 9 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0   

2 01021002 มนุษย์สัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 31 31 5 5 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0   

3 01021005 จิตวิทยำทั่วไป 10 4 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4   

4 01021008 อำรยธรรมไทยในบริบทโลกำภิวัตน์ 17 15 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   

5 0102200158 พลเมืองกบัจิตส ำนึกต่อสังคม 18 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

6 0102510155 คณิตศำสตร์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

7 01040006 ชีวิตกับเศรษฐกจิพอเพียง 24 24 6 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

8 01312001 ภำษำอังกฤษ 1 40 40 5 3 11 12 6 3 0 0 0 0 0 0   

9 01312002 ภำษำอังกฤษ 2 34 34 13 14 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0   

10 01312003 สนทนำภำษำอังกฤษ 17 17 4 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0   

11 01312004 ทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0   

12 01312005 ทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ 11 10 0 0 2 4 4 0 0 1 0 0 0 0   

13 01312015 
ภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพรอ้ม
เข้ำสู่อำชีพ 

14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0   

14 02031001 คณิตศำสตร์ทั่วไป 7 7 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0   

15 02032007 สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร 26 25 13 10 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

16 02032008 แหล่งพลงังำนทำงเลือก 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

17 02040004 คณิตศำสตร์ส ำหรับธุรกิจ 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

18 02040008 มนุษย์กับสิง่แวดล้อม 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -72-  

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล ำดับ รหัสวิชำ วิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ กำรกระจำยระดับคะแนน 

สถำนะ 
(แสดงเครื่องหมำย หรือ X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่ำน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปิดสอน มีเน้ือหำครบ 

1 0102510155 คณิตศำสตร์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   
2 01033001 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

3 01040005 เอเชียอำคเนย์ศึกษำ 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4 01312001 ภำษำอังกฤษ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

5 01312002 ภำษำอังกฤษ 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

6 01312003 สนทนำภำษำอังกฤษ 3 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0   

7 01312004 ทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -73-  

 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

สถานะ 
(แสดงเครือ่งหมาย หรอื X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปดิสอน มีเนื้อหาครบ 

1 14011101 คุณธรรมและควำมเป็นคร ู 48 41 13 5 6 3 11 2 1 7 0 0 0 0 
  

2 14011103 จิตวิทยำส ำหรับครูวิชำชีพ 36 36 12 7 14 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
  

3 14011405 กำรวิจัยเพื่อพฒันำกำรเรียนรู้ส ำหรบั
ครูวิชำชีพ 

53 53 13 8 12 12 6 2 0 0 0 0 0 0 
  

4 14012203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ 

53 53 0 5 21 17 10 0 0 0 0 0 0 0 
  

5 14012506 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 1 38 38 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

6 14013301 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 57 56 20 7 10 11 8 0 0 1 0 0 0 0 
  

7 1401330458 คอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดียทำงกำรศึกษำ 57 57 31 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

8 1401330558 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 54 54 8 9 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

9 14014501 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกจิ 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

10 14014502 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกจิ 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

11 14016302 โครงงำน 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

12 14016303 กำรฝกึงำนทำงวิศวกรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
  

13 14110101 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 1 48 41 12 8 4 8 9 0 0 7 0 0 0 0 
  

14 14110103 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 38 35 2 1 0 2 8 12 10 3 0 0 0 0 
  

15 14110307 โครงงำนทำงอเิล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคม 

53 53 31 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

16 1411110158 วิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 50 42 6 0 4 21 9 2 0 8 0 0 0 0 
  

17 14111102 ระบบบควบคุม 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
  

18 1411110258 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำเบือ้งต้น 48 40 18 15 4 1 2 0 0 8 0 0 0 0 
  

19 14111103 อิเลก็ทรอนิกสก์ ำลงั 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

20 14111104 วงจรไฟฟ้ำ 2 64 64 1 1 12 17 32 1 0 0 0 0 0 0 
  

21 1411210158 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสเ์บื้องต้น 50 41 7 3 6 7 7 5 6 9 0 0 0 0 
  

22 1411210258 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
เบื้องต้น 

48 39 13 11 10 5 0 0 0 9 0 0 0 0 
  

23 1411210358 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 1 32 32 5 10 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 
  

24 1411210458 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 32 32 9 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

25 14112105 วงจรดจิิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

26 14112106 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  

27 1411220858 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 51 51 27 7 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 
  

28 14113103 กำรสือ่สำรดิจิตอล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  

29 14113301 หลักกำรของระบบสื่อสำร 56 56 19 5 7 13 4 8 0 0 0 0 0 0 
  

30 14113302 กำรสือ่สำรดิจิตอล 56 56 2 3 10 12 16 6 7 0 0 0 0 0 
  

31 14113304 วิศวกรรมโทรศัพท ์ 55 55 7 18 22 3 5 0 0 0 0 0 0 0 
  

32 14113305 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 62 62 0 1 5 5 31 20 0 0 0 0 0 0 
  

33 1411410358 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 36 36 1 3 4 14 9 4 1 0 0 0 0 0 
  

34 14114206 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 2 54 54 36 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

35 14114207 ปฏิบัติกำรดจิิตอล 54 54 44 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -74-  

 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

สถานะ 
(แสดงเครือ่งหมายหรอื X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปดิสอน มีเนื้อหาครบ 

1 14011102 ภำษำและวัฒนธรรม 41 41 11 11 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 
  

2 14011104 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูส้ ำหรบัครู
วิชำชีพ 

36 36 20 7 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
  

3 14011306 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
  

4 14012201 กำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ 55 55 50 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  

5 14012202 กำรจัดกำรเรียนรูอ้ำชีวศึกษำ 54 54 46 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

6 14012204 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 

53 53 39 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

7 14012405 กำรฝกึปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 55 55 49 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
  

8 14012507 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 2 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

9 14013301 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  

10 1401330358 วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน 54 54 21 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0   
11 14013306 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   
12 14014502 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกจิ 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
13 14016302 โครงงำน 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
14 14016303 กำรฝกึงำนทำงวิศวกรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   
15 14110102 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 2 40 40 4 6 6 4 8 4 8 0 0 0 0 0   
16 14110104 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2 36 35 3 0 4 6 8 8 6 1 0 0 0 0   
17 1411110358 วงจรไฟฟ้ำ 1 41 40 0 2 4 1 11 18 4 1 0 0 0 0   
18 14111105 เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส ์ 38 36 16 9 7 4 0 0 0 1 0 0 0 1 

  
19 14111106 ปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและ

อิเลก็ทรอนิกส ์
38 36 21 8 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

  

20 1411210358 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
21 1411210558 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 2 35 35 7 5 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0   
22 14112106 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  
23 1411210658 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 36 36 9 5 12 6 4 0 0 0 0 0 0 0   
24 1411220858 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
25 14112309 นวัตกรรมอเิล็กทรอนิกส์เพือ่ชุมชน 55 55 21 10 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0   
26 14113103 กำรสือ่สำรดิจิตอล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   
27 14113302 กำรสือ่สำรดิจิตอล 4 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0   
28 14113303 กำรสือ่สำรทำงแสง 55 55 30 12 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0   
29 14114101 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
30 1411410158 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 39 39 21 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0   
31 1411410258 ปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 39 39 11 15 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0   
32 1411410458 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 35 35 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
33 14114205 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 1 35 34 11 6 7 3 5 1 1 1 0 0 0 0   
34 14114206 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
35 1411420858 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 53 53 28 10 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0   
36 1411420958 ปฏิบัติกำรไมโครคอนโทรลเลอร ์ 53 53 26 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
37 14114310 กำรสือ่สำรข้อมลูและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 54 54 0 7 23 16 8 0 0 0 0 0 0 0 

  
38 14313101 ควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 54 54 2 4 30 16 2 0 0 0 0 0 0 0 

  

 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -75-  

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

สถานะ 
(แสดงเครือ่งหมายหรอื X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปดิสอน มีเนื้อหาครบ 

1 14012202 กำรจัดกำรเรียนรูอ้ำชีวศึกษำ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2 14110306 ฝึกงำนทำงอเิล็กทรอนกิส์และ
โทรคมนำคม 

54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0   
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดให้บริกำรต้องผ่ำนกำรรับทรำบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีกำรออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำต่ำง ๆ ให้มี
เนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มีกำร
บริหำรจัดกำรเปิดรำยวิชำต่ำง ๆ ทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือกที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ 
โดยสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและตลำดแรงงำน ส ำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำต้องเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
ขอบเขต ดังนี้ 

 
มหำวิยำลัยฯ มีระบบและกลไกระบบและกลไกสำระของรำยวิชำในหลักสูตรดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
1) ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ำรวจอำชีพ/ควำมต้องกำร

ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ 
ต้องกำรศึกษำศิษย์เก่ำ/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพ้ืนฐำนองค์กรวิชำชีพ/ประกัน
คุณภำพ/อัตลักษณ์/ 
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยอื่น 

2) น ำข้อมูลที่ได้จำกำรส ำรวจมำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับควำม 
ต้องกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพจำกภำยนอก 

3) โครงสร้ำง/ออกแบบหลักสูตรรำยวิชำ 
(1) ด ำเนินกำร ยกร่ำง วิพำกษ์หลักสูตร ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยและ

ข้อก ำหนดของหน่วยงำน 1. กลุ่มศึกษำทั่วไป 2. กลุ่มวิชำชีพ (2.1 วิชำชีพพ้ืนฐำน 
2.2 วิชำชีพบังคับ 2.3 วิชำชีพเลือก) 3. กลุ่มวิชำเลือกเสรี 

(2) ค ำอธิบำยรำยวิชำมีเนื้อหำที่เหมำะสมกับรำยวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
และมีเนื้อหำที่ครอบคลุม กว้ำงขวำงครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีควำมลึกในวิชำชีพ
หรือวิชำที่เป็นจุดเน้น มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่ำงวิชำ และมีกำร
สังเครำะห์กำรเรียนรู้ 

(3) เนื้อหำที่ก ำหนดรำยวิชำไม่มีควำมซับซ้อน กลุ่มรำยวิชำมีควำมต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันเหมำะสมกับระดับกำรศึกษำของหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

(4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครอบคลุมสำระเนื้อหำที่ก ำหนดในค ำอธิบำย
รำยวิชำครบถ้วน 

4) กำรจั ดกำรเรียนกำรสอน ให้ เป็ น ไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

5) หล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.
ศรีวิชัย คือ 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสำธำรณะ และภักดีต่อองค์กร 2. เป็นนัก
ปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งำน 3. คิดเป็น ท ำเป็น ใช้เป็น 4. มีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 5. 
เชี่ยวชำญเทคโนโลยี มีทักษะกำรสื่อสำรระดับสำกล 6. รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 7. สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ ทั้งในบทบำทของผู้น ำและผู้ตำม 

6) ประเมินบัณฑิต เพื่อให้ผู้ประกอบกำร/นำยจ้ำง ได้ประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยฯ ตอบสนองต่อ TQF ทั้ง 5 ด้ำน และเพ่ือให้
ได้ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต น ำมำพัฒนำปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน          

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -79-  

 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์
อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตำมวงรอบ 5 ปี ซึ่งได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 ซึ่ง
รำยละเอียดในกำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร ดังนี้ 

(P) ในปีกำรศึกษำ 2562-2562 คณะฯ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปรับปรุงหลักสูตร
ต่ำงๆ ตำม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยในระยะเริ่มต้นหลักสูตรฯได้ด ำเนินในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร และเสนอผ่ ำนคณะกรรมกำรกลั่ นกรองระดับ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร 
และสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับ ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลำคม 
2562 เพ่ือให้สำมำรถใช้หลักสูตรนี้ ในกำรรับนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 

หลักสูตรฯ วำงแผนในกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ใช้บัณฑิตศิษย์เก่ำ เป็นต้น โดยในส่วนของกำรนิเทศนักศึกษำฝึกสอนของปี
กำรศึกษำ 2559-2562 ก ำหนดให้อำจำรย์นิเทศได้สอบถำมควำมต้องกำรของ
โรงงำน/ผู้ประกอบกำรต่อควำมต้องกำรนักศึกษำ และกำรสอบถำมข้อคิดเห็นของ
นักศึกษำปัจจุบัน 

หลักสูตรฯ น ำผลจำกกำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ซึ่งได้รวบรวม
ปัญหำของกำรบริหำรหลักสูตรในภำพรวม และในแต่ละรำยวิชำตำม มคอ.5 ซึ่งมีผล
กำรประเมิน/ข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ อีกทั้งอำจำรย์ผู้สอนได้เสนอแนะ มำเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับเมื่อครบรอบ 5 ปี (ในปีกำรศึกษำ 2562) 

(D) ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยน ำ
ประเด็นในกำรพัฒนำหลักสูตรฯ คือ  

1. สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.1 TQF2 คอบ.
ไฟฟ้ำ  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
2. สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม 

 
3. ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร  

3.1 ปรับปรุงจำกผลด ำเนินงำนใน มคอ.7 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
3.2 ปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.1 มติสภำ
วิชำกำร คอบ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

โดยหลักสูตรฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรกำรปรับปรุงหลักสูตรมำตั้งแต่ปี 2562 
ตำมระบบกลไกกำรออกแบบหลักสูตร และสำระรำยวิชำในหลักสูตร ดังข้ำงต้น โดย
หลักสูตรได้ด ำเนินกำรมำแล้วในปี 2562  

1.ด ำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตร สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เมื่อ 17 ธันวำคม 
พศ.2562 

2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เมื่อ 26 ธันวำคม พศ.2562 

3.เสนอหลักสูตรแก่คณะกรรมกำรบริหำรคณะ มกรำคม พ.ศ.2562 
4.เสนอหลักสูตรแก่คณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตรจำกมหำวิทยำลัย  

มีนำคม 2562 ,กรกฎำคม 2562,กันยำยน 2562  
5.เสนอสภำวิชำกำร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562  
6.เสนอสภำมหำวิทยำลัย ............. 

(C) ในกำรตรวจสอบกำรปรับปรุงหลักสูตรนั้น ต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง
ทั้งระดับคณะและมหำวิทยำลัย ก่อนเสนอเข้ำสภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัย โดย
หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ที่ด ำเนินกำรวิพำกษ์เสร็จสิ้นแล้วได้ผ่ำนกำรกลั่นกรองตำมล ำดับ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 3) คณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับมหำวิทยำลัย 4) สภำ
วิชำกำรมหำวิทยำลัย ซึ่งให้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงและน ำเสนอใหม่ 5) สภำ
วิชำกำร ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร และ 6) สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร..........ในปี 2562 และจะด ำเนินกำรใช้หลักสูตรในปี 
2563  

(A) จำกกำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำควร
ปรับแผนกำรเรียนของนักศึกษำที่ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 ตำมละเอียดตำม ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และ
สำขำศึกษำศำสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562    

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
ในปีกำรศึกษำ  2562 หลักสูตรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำม

ควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้น ๆ ดังนี้ 
ระบบและกลไกสำระของรำยวิชำในหลักสูตร ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำตรีสำขำ ครุศำสตร์และสำขำ
ศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน

มคอ.1 สำขำครุ
ศำสตร์อุตสำหกรรม 
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กำรสอนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรมำเป็นระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรปรับปรุง
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์(หลักสูตร 5 ปี)
เพ่ือให้เหมำะสมและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2562 ที่ เน้นกำรเป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่  21 มี
ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมเป็น
กำรยกระดับกำรผลิตกำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำ
ตรีสำขำครุศำสตร์สำขำศึกษำศำสตร์ ทั้งนี้หลักสูรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิตตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2553 และได้ครบรอบปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2558 และครบรอบปรับปรุงอีก
ครั้งใน พ.ศ.2562 เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ หลักสูตรจึงมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุง
หลักสูตร สำระรำยวิชำในหลักสูตรเป็นสิ่งจ ำเป็นที่หลักสูตรจะต้องให้ควำมส ำคัญ
เพรำะเป็นตัวก ำหนดลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรพึงประสงค์ ซึ่งโดยปกติกำร
ปรับปรุงหลักสูตรจะปรับปรุงทุก 5 ปี และในระหว่ำงนั้นหำกรำยวิชำใดมีควำมจ ำเป็น
ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำหรือต้องกำรเพ่ิมเติมเนื้อหำให้
ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
ในส่วนของรำยวิชำชีพบังคับและวิชำเลือก และยังต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลำดแรงงำนอีกด้วย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกกำรปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ ดังนี้ 

1.ฝ่ำยวิชำกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
2.คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือด ำเนินกำร 
 2.1 ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2 ส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษำปัจจุบันของ

หลักสูตร 
 2.3 ส ำรวจควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 2.4 รวบรวมข้อมูลจำก มคอ.7 หรือเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร (ควำมคิดข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ) 
 2.5 ศึกษำควำมเหมำะสมและควำมทันสมัยของเนื้อหำสำระ

รำยวิชำ 
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3.ฝ่ำยวิชำกำร ฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงและวิพำกษ์หลักสูตร 
3.1 ทบทวนปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

“มุ่งผลิตครูอำชีวศึกษำและนักถ่ำยทอดเทคโนโลยี ที่มีควำมเป็นมือ
อำชีพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำไฟฟ้ำ มีทักษะด้ำนดิจิทัล และมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม” 

3.2 ทบทวนสมรรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสูตร  

 
3.3 ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร ตำม มคอ.1 

 

 
 
 
 
 
ภำคผนวก ฌ  
ตำรำงสรุปสมรรถนะ
ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -85-  

 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
3.4 ออกแบบรำยวิชำและจัดท ำเนื้อหำสำระรำยวิชำตำม มคอ.1 สำขำครุ

ศำสตร์อุตสำหกรรม 
กำรก ำหนดเนื้อหำสำระส ำำคัญของสำขำวิชำครุศำสตร์อุตสำหกรรม ให้

ควำมส ำำคัญกับกำรออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชำครู กลุ่มวิชำเฉพำะที่
เกีย่วข้องกับสำขำวิชำ และมีกำรออกแบบหลักสูตรที่เน้น ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ 

1.กลุม่วิชำแกนหรือวิชำชีพครูบังคับ 
1) ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชพีครู  
2) ปรัชญำกำรศึกษำ 
3) จิตวิทยำส ำหรับครูเพ่ือจัดกำรเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ 

ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน  
4) หลักสูตรและวิทยำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้   
5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำรศึกษำ

และกำรเรียนรู้  
6) กำรวัดและประเมินกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  
7) กำรวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียน  
8) ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรส ำหรับครู 

2.กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
3.กิจกรรมเสริมควำมเป็นครู 

1) กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมศรัทธำ ควำมมุ่งมั่นและรักในอำชีพเป็น
ครู  

2) กิจกรรมจิตอำสำและ/หรือจิตสำธำรณะ/กำรบ ำำเพ็ญประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม  

3) กิจกรรมส่งเสริมควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และควำมเป็นไทย  
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4) กิจกรรมตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือ
ศำสตร์พระรำชำ  

5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด  
6) กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำวะ กำรป้องกันโรค และเพศศึกษำ  
7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชำธิปไตย รวมถึงกำรเลือกตั้ง   
8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์  
9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ กีฬำและนันทนำกำร  
10) กิจกรรมทำงวิชำกำร  
11) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถำนศึกษำเห็นสมควร 

4.กลุม่สำขำวิชำเฉพำะ 
รำยละเอียด สำขำวิชำ ตัวอย่ำงสำขำวิชำและตัวอย่ำง/ข้อเสนอสำระ

ควำมรู้สำขำวิชำ ดูที่เอกสำรแนบท้ำย มคอ.1 สำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม   
5. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  

3.5 จัดท ำหลักสูตรตำมแบบฟอร์ม มคอ.2 ของมหำวิทยำลัย 
4.ด ำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตรฯ  

 
 
 
เป้ำหมำยของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน     บรรลุเป้ำหมำย       ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
หลักสูตรมีกำรวำงระบบผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ โดยค ำนึ งถึงควำมรู้

ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน และเป็นควำมรู้ที่ทันสมัยของ
อำจำรย์ที่มอบหมำยให้สอนในวิชำนั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ 
และได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถจำกผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษำได้รับโอกำสและกำร
พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ  
 
การก าหนดผู้สอน 
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ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกกำรก ำหนดผู้สอน  ดังนี้ 
     (P) 1.ศึกษำวิเครำะห์ มคอ. 2 และค ำอธิบำยรำยวิชำ เพ่ือก ำหนดผู้สอนใน
รำยวิชำ ของแต่ละภำคกำรศึกษำ โดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ
วิเครำะห์ มคอ. 2 และค ำอธิบำยรำยวิชำ เพ่ือก ำหนดผู้สอนในรำยวิชำ รวบรวม
ข้อมูลผู้สอนตำมสภำพจริง (คุณวุฒิ/ประสบกำรณ์/เกณฑ์วิชำชีพ/สกอ.) 
          2.ก ำหนดผู้สอนรำยวิชำ โดยพิจำรณำคุณสมบัติของผู้สอน ตำมควำม
เหมำะสมจำกคุณวุฒิ  ประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมช ำนำญในเนื้อหำวิชำที่สอน 
ผลงำนวิชำกำร/วิจัยหรือประสบกำรณ์ท ำงำนที่เก่ียวข้องกับวิชำนั้นๆ  

 3.มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนสอนทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอำจำรย์ที่
เหมำะสม  โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย หรือองค์กรวิชำชีพ   
          4.กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ใหม่ หรือเป็นรำยวิชำที่อำจำรย์สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีกำรก ำหนดให้มีอำจำรย์อำวุโสแนะน ำเทคนิคและวิธีกำรสอน กำรออก
ข้อสอบให้ตลอดภำคกำรศึกษำ 
     (D) ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำ
แผนกำรเรียนของนักศึกษำตำมเล่ม มคอ. 2 โดยรำยวิชำศึกษำทั่วไป เป็นหน้ำที่ของ
คณะศิลปศำสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรำยวิชำก ำหนดอำจำรย์ผู้สอน รำยวิชำในหมวด
วิชำชีพครู จะให้คณะกรรมกำรวิชำชีพครูของคณะฯ พิจำรณำแบ่งภำระโหลดสอน
ในรำยวิชำชีพครู ส่วนรำยวิชำซึ่งเป็นรำยวิชำชีพเฉพำะของหลักสูตรจะให้อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรพิจำรณำแบ่งภำระโหลดสอน ก่อนน ำเสนอคณบดีพิจำรณำต่อไป 

หลักสูตร มีกำรประชุมในวำระเพ่ือพิจำรณำ เพ่ือจัดอัตรำก ำลัง ก ำหนด
ผู้สอน ของรำยวิชำในหลักสูตร ในภำคกำรศึกษำท่ี 2562  

อำจำรย ์ 1/2562 2/2562 
1.ดร.บุษรำคมั ทองเพชร 8 คำบ 18 คำบ 
2.ผู้ช่วยศำสตรำจำรยไ์ชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 18 คำบ 16 คำบ 
3.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 6 คำบ 10 คำบ 
4.อำจำรย์กรภัทร เฉลิมวงศ ์ 18 คำบ 16 คำบ 
5.อำจำรย์สมพงษ์ แก้วหวัง 22 คำบ 20 คำบ 

        
 (C) หลักสูตรติดตำมผลจำกกำรก ำหนดอำจำรย์ผู้สอน ในภำคกำรศึกษำที่ 2562 

โดยพิจำรณำจำกกำรจัดท ำมคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 โดยพิจำรณำถึงผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่ออำจำรย์ผู้สอน โดยในภำคกำรศึกษำที่ 2562 
ผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอนของรำยวิชำภำยในหลักสูตรทุกรำยวิชำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2.1 ตำรำงสอน 
1/2562และ 2/2562 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2.2 ผลกำร
ประเมินอำจำรย์
ผู้สอน 
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สรุปผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอนภำพรวมแต่ละรำยวิชำ ประจ ำภำค
กำรศึกษำ 1 /2562  มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.91  

สรุปผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอนภำพรวมแต่ละรำยวิชำ ประจ ำภำค
กำรศึกษำ 2 /2562  มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.96 

 นอกจำกนี้ มีกำรก ำกับและติดตำมผลควำมพึงพอใจจำกอำจำรย์ผู้สอน ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะได้น ำผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวมำใช้ในกำรพิจำรณำรำยวิชำในภำคกำรศึกษำถัดไป 

(A) จำกผลกำรประเมินในแต่ละรำยวิชำมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนได้
ด ำเนินกำรตำมที่นักศึกษำประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และด ำเนินกำรตำมข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนกำรปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตำม มคอ.5 เช่น มคอ.5 รำยวิชำ  
ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning ในบำงหัวข้อจะสำมำรถท ำให้นักศึกษำสำมำรถ
เรียนรู้งำนปฏิบัติให้ตรงกับวัตถุประสงค์มำกยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) 

ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีกำรน ำระบบและกลไก มำด ำเนินกำร 
ตรวจสอบกำรจัดท ำ มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
         (P) หลักสูตรได้ทบทวนปัญหำจำกปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2562) หลักสูตรประชุม
ทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดยมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกวิชำจัดท ำ 
มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.หลักสูตรมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดตำรำงปฏิทินเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดส่ง 
รำยละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภำคเรียน 30 วัน  

2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกันพิจำรณำ ตรวจสอบข้อมูล ส ำหรับกำร
จัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษำรำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำ โดยพิจำรณำถึงควำม
ทันสมัยของเนื้อหำรำยวิชำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและ
ประเมินผล 
         3.ผู้สอนน ำผลจำกกำรประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดย
พิจำรณำถึงกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.หลักสูตรส่งรำยงำนกำรท ำมคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะกรรมกำรที่

 
 
 
ET 5.2.3 แบบฟอร์ม 
มคอ.3 มคอ.4 
 
ET 5.2.4 ตำรำง
สรุปผลกำรจัดท ำ    
มคอ.3 มคอ.4 
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คณะฯ (ฝ่ำยวิชำกำร) ด ำเนินกำรกำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำ
แผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

D) กำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ในหลักสูตรมีดังนี้ 

1.หลักสูตรได้มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ของรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำมเหมำะสมกับ
รำยวิชำและน ำมำประชุมเสวนำโดยให้อำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนชี้แจงรำยละเอียด
กำรบูรณำรำยวิชำกับพันธกิจ 

C) จำกผลกำรด ำเนินงำน อำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำได้ด ำเนินกำร
จัดท ำมคอ.3 โดยให้อำจำรย์ผู้สอนยึดรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำม
เหมำะสมกับรำยวิชำ ตัวอย่ำงเช่น  

1.รำยวิชำ วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน และวิชำวิธีกำรสอน
เฉพำะทำงเทคโนโลยี บูรณำกำรกำรสอนกับกำรกำรวิจัยในโครงกำร Teaching 
Academy Award 2020 ครั้งที่ 9 ณ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง กทม.  

2.รำยวิชำโครงงำน เรื่อง รำยวิชำ โครงงำน และรำยวิชำดิจิตอล 2 ส่งเข้ำ
ร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ฝึกกำร PITCHING ข้อเสนอโครงกำรที่สำมำรถสร้ำงได้ 
ใช้ได้ เกิดประโยชน์จริง ซ่ึงบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย  

3.รำยวิชำ คุณธรรมและควำมเป็นครู เรื่อง ควำมเป็นครูบูรณำกำรกำรสอน
กับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โครงกำรวันครู 

4. รำยวิชำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ บูรณำกำรกำรสอนกับบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม เรื่อง จัดบูทกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ บูทให้ควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำเบื้องต้น 
ณ โรงเรียนวรนำรีเฉลิม สงขลำ  

ทั้งนี้มีรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ครบทุกรำยวิชำ 

 
(A) หลักสูตรประชุมทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 มีข้อเสนอแนะในที่

ประชุมดังนี้ 
1.ให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2.5 มคอ.
วิธีกำรสอนในห้อง
ประลองและโรง
ฝึกงำน 
 
ET 5.2.6 มคอ.วิชำ
วิธีกำรสอนเฉพำะ
ทำงเทคโนโลยี  
 
 
ET 5.2.7 คุณธรรม
และควำมเป็นครู 
 
ET 5.2.8 มคอ.
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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วิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ครบถ้วนทุกรำยวิชำ 
2.หลักสูตรฯ ควรมีฐำนข้อมูลกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนน ำไปบูรณำ
กำรได้เหมำะสมกับรำยวิชำ 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

        1. วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของโครงกำรวิจัย โครงกำรบริกำรวิชำกำร และ
โครงกำรเกี่ยวกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก ำลังด ำเนินกำร หรือก ำลังจะ
ด ำเนินกำรว่ำสำมำรถบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่จะเปิดสอนในภำค
กำรศึกษำต่อไป 
          2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำร ก ำหนดแผน
กิจกรรมกำรบูรณำกำรลงใน มคอ.3-4 
          3. ประเมินสรุปผลกำรบูรณำกำรใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุ
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บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
         (P) หลักสูตรได้ทบทวนปัญหำจำกปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2562) หลักสูตรประชุม
ทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดยมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกวิชำจัดท ำ 
มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.หลักสูตรมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดตำรำงปฏิทินเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดส่ง 
รำยละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภำคเรียน 30 วัน  

2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกันพิจำรณำ ตรวจสอบข้อมูล ส ำหรับกำร
จัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษำรำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำ โดยพิจำรณำถึงควำม
ทันสมัยของเนื้อหำรำยวิชำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและ
ประเมินผล 
         3.ผู้สอนน ำผลจำกกำรประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดย
พิจำรณำถึงกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.หลักสูตรส่งรำยงำนกำรท ำมคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะกรรมกำรที่
คณะฯ (ฝ่ำยวิชำกำร) ด ำเนินกำรกำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำ
แผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

D) กำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ในหลักสูตรมีดังนี้ 

1.หลักสูตรได้มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ของรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำมเหมำะสมกับ
รำยวิชำและน ำม 

ำประชุมเสวนำโดยให้อำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนชี้แจงรำยละเอียดกำรบูรณำ
รำยวิชำกับพันธกิจ 

C) จำกผลกำรด ำเนินงำน อำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำได้ด ำเนินกำร
จัดท ำมคอ.3 โดยให้อำจำรย์ผู้สอนยึดรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำม
เหมำะสมกับรำยวิชำ ตัวอย่ำงเช่น  

1.รำยวิชำ วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน และวิชำวิธีกำรสอน
เฉพำะทำงเทคโนโลยี บูรณำกำรกำรสอนกับกำรกำรวิจัยในโครงกำร Teaching 
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Academy Award 2020 ครั้งที่ 9 ณ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง กทม.  

2.รำยวิชำโครงงำน เรื่อง รำยวิชำ โครงงำน และรำยวิชำดิจิตอล 2 ส่งเข้ำ
ร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ฝึกกำร PITCHING ข้อเสนอโครงกำรที่สำมำรถสร้ำงได้ 
ใช้ได้ เกิดประโยชน์จริง ซึ่งบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย  

3.รำยวิชำ คุณธรรมและควำมเป็นครู เรื่อง ควำมเป็นครูบูรณำกำรกำรสอน
กับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โครงกำรวันครู 

4. รำยวิชำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ บูรณำกำรกำรสอนกับบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม เรื่อง จัดบูทกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ บูทให้ควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำเบื้องต้น 
ณ โรงเรียนวรนำรีเฉลิม สงขลำ  

ทั้งนี้มีรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ครบทุกรำยวิชำ 

(A) หลักสูตรประชุมทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 มีข้อเสนอแนะในที่
ประชุมดังนี้ 

1.ให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำร
วิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ครบถ้วนทุกรำยวิชำ 

2.หลักสูตรฯ ควรมีฐำนข้อมูลกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนน ำไปบูรณำ
กำรได้เหมำะสมกับรำยวิชำ 
          

 
เป้ำหมำยของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน     บรรลุเป้ำหมำย  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
กำรประเมินนักศึกษำมีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำรคือกำรประเมินผลนักศึกษำ

เพ่ือให้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
และน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (Assessment for learning) กำร
ประเมินที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองเป็นและมีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนของตนเองใหม่จนเกิดกำรเรียนรู้ (Assessment as 
learning) และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่
คำดหวังของหลักสูตร (Assessment of learning) กำรประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมำยประกำรหลังคือเน้นกำรได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ ผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงควรส่งเสริมให้มีกำรประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมำย
สองประกำรแรกด้วย 
 ทั้งนี้ควำมเหมำะสมของระบบประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินวิธีกำรประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภำพและวิธีกำรให้เกรดที่
สะท้อนผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมมีกำรก ำกับให้มีกำรประเมินตำมสภำพจริง 
(authentic assessment) มีกำรใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำยให้ผลกำรประเมินที่
สะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในโลกแห่งควำมเป็นจริง (real world) และ
มีวิธีกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อนหรือ
เสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลกำรประเมินที่สะท้อนระดับควำมสำมำรถที่แท้จริง
ของนักศึกษำโดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 
 
คณะฯ มีระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 1.หน่วยงำนต้องท ำกำรประเมินผู้ เรียนตำมกรอบคุณวุฒิ มำตรฐำน
อุดมศึกษำแห่งชำติอย่ำงน้อย 6 ด้ำน (domains) ตำมที่ สกอ. ก ำหนด คือ 1. ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ควำมด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข 6. ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

          2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรำยวิชำจัดท ำ มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรำยวิชำและแสดงกำรเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีกำรประชุมรับรองเกรด และทุกรำยวิชำต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกกรรมกำร
เข้ำร่วมประชุม จึงจะสำมำรถผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 

      4. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล ก ำหนดให้ผู้ประสำนวิชำ
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมกำรทวนสอบควบคุมดูแล หำกมีรำยวิชำใดที่มีควำมผิดปกติ
จะมีกำรทวนสอบ เช่น กำรชักถำมจำกผู้รับผิดชอบวิชำถึงสำเหตุที่ท ำให้รำยวิชำ
ผิดปกติ และต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจึงจะสำมำรถ
ผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 
 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีระบบและกลไกในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติโดยก ำหนดให้มีกำรก ำหนดแผนกำร
เรียนรู้ลงในรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และก ำหนดให้มี  Curriculum 
mapping ที่ชัดเจนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) 
5 ด้ำน โดยก่อนกำรเรียนกำรสอนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละ
รำยวิชำจัดท ำรำยละเอียดของวิชำ (มคอ.3) และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชำและแสดงกำรเขียนแผนกำรเรียนรู้ให้ชัดเจน
สอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนก ำหนดให้ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 

(D)ได้น ำเอำระบบและกลไกในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติมำใช้โดยกำรก ำหนดให้อำจำรย์ผู้ประสำนงำนแต่
ละรำยวิชำจัดท ำมคอ. 3 และมคอ. 4 ให้ครบทุกวิชำและแสดงกำรเขียนแผนกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.3.1 มคอ. 3-4 
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เรียนรู้ให้ชัดเจนสอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนก ำหนดให้ผู้
ประสำนงำนรำยวิชำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 โดยในปี
กำรศึกษำ 2562  ทุกรำยวิชำของหลักสูตรมีกำรก ำหนดรำยละเอียดกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้ำน 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 4. ควำมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 5. 
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศโดย
รำยงำนเป็นสัดส่วน ร้อยละของคะแนนจำกกำรทดสอบย่อยกำรบ้ำน งำนที่ได้รับ
มอบหมำยกำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำ กำรตอบค ำถำมของนักศึกษำในชั้น
เรียนกำรทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค 

(C) หลักสูตรมีกำรประเมินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ โดยกำรหำรือในที่ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในวำระ
เพ่ือพิจำรณำประชุมหลักสูตรซึ่งมีกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกำร
เรียน มีกำรให้ค่ำน้ ำหนักท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของรำยวิชำ และกำรประเมินผลกำร
เรียนมีกำรใช้เครื่องมือที่หลำกหลำย เช่น ข้อสอบกำรบ้ำนรำยงำนปำกเปล่ำ สังเกต
พฤติกรรมทักษะกำรปฏิบัติฯลฯ โดยที่ประชุมลงควำมเห็นว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวมี
ควำมเหมำะสมดี 
         (A) หลักสูตรได้มีกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำโดย
กำรน ำแนวทำงทวนสอบผลสัมฤทธิ์จำกฝ่ำยวิชำกำรของคณะฯ โดยในระบบกำร
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีกำรด ำเนินกำรเช่น 
ผู้สอนถูกก ำหนดให้ส่งตัวอย่ำงข้อสอบและชี้แจงกำรตัดเกรด โดยเฉพำะรำยวิชำที่มี
นักศึกษำได้เกรด A ทุกคน หรือเกรด F, W, I จ ำนวนมำก มีกำรก ำกับกำรประเมิน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มี
กำรติดตำมให้มีกำรจัดท ำ มคอ.5, มคอ.6  และมคอ.7 ให้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

 
 
คณะฯ มีระบบและกลไกกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  
ดังนี้ 
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 1.หน่วยงำนต้องท ำกำรประเมินผู้ เรียนตำมกรอบคุณวุฒิ มำตรฐำน
อุดมศึกษำแห่งชำติอย่ำงน้อย 5 ด้ำน (domains) ตำมที่ สกอ. ก ำหนด คือ 1. ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ควำมด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

          2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรำยวิชำจัดท ำ มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรำยวิชำและแสดงกำรเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีกำรประชุมรับรองเกรด และทุกรำยวิชำต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกรรมกำร
เข้ำร่วมประชุม จึงจะสำมำรถผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 

      4. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล ก ำหนดให้ผู้ประสำนวิชำ
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมกำรทวนสอบควบคุมดูแล หำกมีรำยวิชำใดที่มีควำมผิดปกติ
จะมีกำรทวนสอบ เช่น กำรซักถำมจำกผู้รับผิดชอบวิชำถึงสำเหตุที่ท ำให้รำยวิชำ
ผิดปกติ และต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจึงจะสำมำรถ
ผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 
 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรกำรกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำดังนี้ 

(P) หลักสูตรมีระบบและกลไกในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำโดยก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลโดย 

1. ประชุมอนุมัติผลกำรเรียนและทุกวิชำต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ  

2. ก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแลรำยวิชำ
ด ำเนินกำรจัดท ำมคอ.5 และมคอ.6 ให้สอดคล้องกับมคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 ให้
แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

3. โดยมีคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ โดยมีกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพและกำร
สอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ (ครู) แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ก่อนนักศึกษำจะออกฝึก
ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกิจ 1-2  

(D) หลักสูตรได้มีกำรมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ ให้ออก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.3.2 สรุปผล
กำรสอบสมรรถนะ
วิชำชีพ  
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ข้อสอบตำมสมรรถนะวิชำชีพ รำยวิชำละ 10 ข้อ ส่งมำยังคณะกรรมกำรจัดท ำ
ข้อสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ เพ่ือกลั่นกรองข้อแต่ละรำยวิชำ ให้ตรงกับ
สมรรถนะวิชำชีพ  
         (C) จำกกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 ผล
ปรำกฎว่ำ นักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ(ครู) ทุกคน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้  

 
 

จำกกำรทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพคร ูคะแนนของนักศึกษำผ่ำนครั้ง
ที่ 1 ร้อยละ 32.08 จำกผู้เข้ำสอบทั้งหมด 53 คน ไม่ผ่ำนร้อยละ 67.92 และผ่ำน
กำรสอบครั้งที่ 2 ร้อยละ 100 จำกผู้เข้ำสอบทั้งหมด 37 คน  

ส่วนกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด 
หลักสูตรได้พิจำรณำเลื่อนกำรสอบออกไป จนกว่ำสถำนกำรณ์จะปกติ เนื่องจำกเป็น
กำรสอบทักษะทำงด้ำนปฏิบัติวิชำชีพ 
           (A) หลักสูตรได้มีกำรทบทวนผลกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะ จะเห็นได้ว่ำ
มำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ (ครู) นักศึกษำส่วนมำกคะแนนสอบยังมีเกณฑ์กำรผ่ำน
อยู่ในรอบแรกน้อย หลักสูตรเห็นสมควรมอบหมำยคณะกรรมกำรวิชำชีพครูกลับไป
ทบทวนพิจำรณำกำรสอบต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกกำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรได้มีกำรประชุมและชี้แจงกำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำร

ET 5.3.3 มคอ.5 
และมคอ.6 
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เรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องก ำกับให้ผู้เรียนประเมินผลกำรสอนของตนเอง 
2. ผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 
3. ประธำนหลักสูตรวิเครำะห์ผลกำรประเมินผู้สอนและนักศึกษำ และ  

ขอพบอำจำรย์ผู้สอนเป็นรำยบุคคล ส ำหรับผลกำรประเมินที่ต่ ำกว่ำ 3.51 
4. กรรมกำรมีกำรจัดท ำมคอ.7 วิเครำะห์ (Learning Outcomes) ของ

ผู้เรียนเพื่อใช้ในกำรจัดกำรวิชำ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส ำหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่
เด่นชัดในตัวผู้เรียน 
 (D) ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก ำกับกำรประเมิน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
กำรจัดท ำมคอ.5และมคอ.6 ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร หลังจำกนั้นทำงหลักสูตรได้มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้รำยวิชำประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบกำรจัดท ำแผนกำร
เรียนรู้และกำรรำยงำนมคอ.5 และมคอ.6 ให้ได้มำตรฐำน 
 (C) กรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรตรวจสอบมคอ.5 เพ่ือพิจำรณำถึงกำร
เปลี่ยนแปลงมคอ.3 ในภำคกำรศึกษำถัดไป 
 (A) มีกำรประชุมเพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์กำรประเมินหรือกำรตัด
เกรด รวมถึงกำรกระจำยของเกรดที่สะท้อนควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักศึกษำ 
 

 
เป้ำหมำยของปีนี้  : 3.0 คะแนน ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน     บรรลุเป้ำหมำย  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และ
ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

  

อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูรฯ ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผน 
ติดตำม และทบทวน
กำรด ำเนินงำน
หลักสตูร 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิแห่งชำติ 
หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

  

หลักสตูรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคมผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำร สภำและ
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำรับทรำบ 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอยีดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปดิสอนในแต่
ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวชิำ 

  

ในปีกำรศึกษำ 2562 
มีรำยละเอียดของ
รำยวิชำตำมแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 
จ ำนวน 102 วิชำ มี
รำยวิชำในเทอม
1/2562 จ ำนวน 47 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 12 
วิชำ และวิชำในคณะ  
35 วิชำ และ มี
รำยวิชำในเทอม
2/2562 จ ำนวน 55 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 18 
วิชำ และวิชำในคณะ 
37 วิชำ ได้มีกำรส่ง

ตำรำงที่ 1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ครบถ้วนทุกรำยวิชำ
ก่อนกำรเปิดสอนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ
ในวิชำที่ของคณะ 

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิด
สอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

  

มีกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำตำมแบบ 
มคอ.5และมคอ.6 
จ ำนวน 102 วิชำ มี
รำยวิชำในเทอม
1/2562 จ ำนวน 47 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 12 
วิชำ และวิชำในคณะ  
35 วิชำ และ มี
รำยวิชำในเทอม
2/2562 จ ำนวน 55 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 18 
วิชำ และวิชำในคณะ 
37 วิชำ ได้มีกำรส่ง
ครบถ้วนทุกรำยวิชำ
ก่อนกำรเปิดสอนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ
ในวิชำที่ของคณะ 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60วัน หลังสิ้นสดุปี
กำรศึกษำ   

มีกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร ตำมแบบ 
มคอ.7 ภำยใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ท่ีก ำหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศกึษำ 

  

มีกำรทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ ที่ก ำหนดใน 

ตำรำงที่ 1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ำมี) จำก  72  วิชำ
ได้มีกำรทวนสอบทุก
รำยวิชำคิดเป็นร้อยละ 
100 

7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้ 
จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนท่ีรำยงำนใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
กำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน กลยุทธ์กำรสอน 
หรือ กำรประเมินผล
กำรเรยีนรู้ จำกผลกำร
ประเมินกำร
ด ำเนินงำนท่ีรำยงำน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศ
หรือค ำแนะน ำด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน - - 

ในปีกำรศึกษำ 2562 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

- 

9) อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรทุกคนได้รบักำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

  

ในปีกำรศึกษำ 2562 
อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูรฯ ทุกท่ำน
ได้รับกำรพัฒนำฯ 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งคิด
เป็นร้อยละ 100 

ตำรำงที่ 1.1-4 
THAIMooc 
 

10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำ
มี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

- - 
หลักสตูรฯ ไม่มี
เจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุน 

- 

11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภำพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

  

ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำปี
สุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภำพหลักสูตร
เฉลี่ย 4.26 จำก
คะแนนเตม็ 5.0 

 ตำรำงที่ 1.1-
4 
 

12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนน
เต็ม 5.0 

  
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรม

ตำรำงที่ 1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคม ท่ีจบปี
กำรศึกษำ 2562 มีค่ำ
คะแนนท่ี 4.16 จำก
คะแนนเตม็ 5 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,1
2 

 

จ ำนวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด ำเนินกำรผ่ำน 1,2,3,4,5,6,7,9,11,1
2 

 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  
 
หมำยเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนให้ประเมินตำมจ ำนวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนข้อหรือ
รำยละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภำ 

 
เป้ำหมำยของปีนี้   : ร้อยละ....90 
 
ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    บรรลุเป้ำหมำย  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 
 

ล าดับ 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

1 
วัฒนธรรมและขนบประเพณขีอง
ภำคใต ้

1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

2 แหล่งพลังงำนทำงเลอืก 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

3 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกิจ 1 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5 
รำยวิชำ
ปฏิบัติ 

  

4 
คอมพิวเตอร์มัลตมิีเดียทำง
กำรศกึษำ 

1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5 -   

5 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 1/2562 D มำกกว่ำ 25% มคอ.5 
เป็นรำยวิชำ
ค ำนวณ 

ให้อำจำรย์ผู้สอนสอบ
เก็บคะแนนย่อย 

 

6 
โครงงำนทำงอิเลก็ทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนำคม 

1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5  รำยวิชำโครงงำน  

7 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดวิเซอร์ 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5  เป็นปกต ิ  

8 ดิจิตอลอิเลก็ทรอนกิส์ 2 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5  
ให้อำจำรย์ผู้สอนสอบ

เก็บคะแนนย่อย 
 

9 ปฏิบัติกำรดิจติอล 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5 
รำยวิชำ
ปฏิบัติ 

ให้อำจำรย์ผู้สอนสอบ
เก็บคะแนนย่อย 

 

10 
กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้
ส ำหรับครูวิชำชีพ 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

11 กำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศกึษำ 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    
12 กำรจดักำรเรียนรูอ้ำชีวศกึษำ 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

13 
กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำด้ำน
อำชีวศกึษำ 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

14 
กำรฝกึปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำง
เรียน 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

15 
ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูใน
สถำนศกึษำ 2 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

16 
ปฏิบัติกำรเครื่องมือวดัทำงไฟฟ้ำ
และอเิล็กทรอนกิส ์

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

17 กำรสือ่สำรทำงแสง 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    
18 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    
19 ไมโครคอนโทรลเลอร ์       

 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
ไม่มี 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ำมำจำก มคอ5 แต่ละวิชำ) 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำร
ประเมินโดย
นักศึกษำ 

แผนกำร
ปรับปรุง 

หลักฐำน/ตำรำงอ้ำงอิง 

มี ไม่มี 

1 คุณธรรมและควำมเป็นครู  1/2562 4.97   

แบบสรุปผลกำรประเมินกำรจัดกำร
สอนประจ ำ ปีกำรศึกษำ 2562 

2 จิตวิทยำส ำหรับครูวิชำชีพ 1/2562 4.95   
3 กำรวิจยัเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับครูวิชำชีพ 1/2562 4.83   
4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  1/2562 4.89   
5 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูในสถำนศึกษำ 1 1/2562 4.74   
6 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 1/2562 4.94   
7 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทำงกำรศึกษำ 1/2562 4.89   
8 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 1/2562 4.87   
9 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูสหกิจ  1 1/2562 4.80   
10 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูสหกิจ  2 1/2562 4.90   
11 โครงงำน  2(Project  II) 1/2562 5.00   
12 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 1/2562 5.00   
13 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 1 1/2562 4.90   
14 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 1/2562 4.92   
15 โครงงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 1/2562 4.95   
16 วิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น  1/2562 4.93   
17 ระบบบควบคุม 1/2562 5.00   
18 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 1/2562    
19 อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 1/2562 4.57   
20 วงจรไฟฟ้ำ 2 1/2562 4.83   
21 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 1/2562 4.88   
22 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น 1/2562 4.91   
23 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1/2562 4.98   
24 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส ์1 1/2562 4.99   
25 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1/2562 4.71   
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26 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 1/2562 4.97   
27 หลักกำรของระบบสื่อสำร  1/2562 4.90   
28 กำรสื่อสำรดิจิตอล 1/2562 4.92   
29 วิศวกรรมโทรศัพท ์ 1/2562 4.93   
30 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟำ้ 1/2562 4.93   
31 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1/2562 4.93   
32 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 1/2562 4.79   
33 ปฏิบัติกำรดิจิตอล 1/2562 4.75   
34 คณิตศำสตร์ 1 1/2562 5.00   
35 ศิลปะกำรพูด 1/2562 4.84   
36 จริยธรรมส ำหรับมนุษย ์ 1/2562 4.88   
37 มนุษย์สัมพันธแ์ละกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 1/2562 4.55   
38 จิตวิทยำทั่วไป 1/2562 4.70   
39 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภำคใต้ 1/2562 4.98   
40 มนุษย์สัมพันธ์เพือ่กำรด ำรงชีวิต 1/2562 4.89   
41 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 1/2562 4.98   
42 แบดมินตัน 1/2562 4.97   
43 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 1/2562 5.00   
44 สนทนำภำษำอังกฤษ 1/2562 5.00   
45 แหล่งพลังงำนทำงเลือก 1/2562 4.95   
46 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1/2562 5.00   
47 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ส ำหรบัครู

วิชำชีพ 
2/2562 4.92 

  

48 กำรวิจยัทำงกำรศึกษำ 2/2562 5.00   
49 กำรพัฒนำหลกัสูตรอำชีวศึกษำ 2/2562 4.93   
50 กำรจัดกำรเรียนรู้อำชีวศึกษำ 2/2562 4.96   
51 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชวีศึกษำ 2/2562 4.88   
52 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหวำ่งเรียน 2/2562 4.92   
53 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูในสถำนศึกษำ 2 2/2562 4.98   
54 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 2/2562 5.00   
55 วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน  2/2562 4.91   
56 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 2/2562 5.00   
57 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูสหกิจ  2 2/2562 5.00   
58 โครงงำน  2 2/2562 5.00   
59 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 2/2562 5.00   
62 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 2 2/2562 4.81   
63 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2 2/2562 4.96   
64 วงจรไฟฟ้ำ 1 2/2562 4.84   
65 เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนกิส์  2/2562 4.89   
66 ปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส ์
2/2562 4.88 

  

67 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 2/2562 4.97   
68 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2/2562 5.00   
69 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส ์2 2/2562 4.97   
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70 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 2/2562 5.00   
71 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน 2/2562 4.92   
73 กำรสื่อสำรดิจิตอล 2/2562 5.00   
74 กำรสื่อสำรทำงแสง 2/2562 4.95   
75 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2/2562 5.00   
76 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 2/2562 4.84   
77 ปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์ 2/2562 4.82   
78 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2/2562 4.95   
79 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 2/2562 4.96   
 เฉลี่ย 4.91 ระดับ ดีมาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ระดับดีมำก 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรม จริยธรรม - มีข้อตกลงระหว่ำงนักศึกษำและ
อำจำรย์ประจ ำวิชำ เช่น มีกำรตั้ง
กฎระเบียบหรือข้อบังคับในกำร
เรียนกำรสอน กำรเข้ำห้องเรยีน 

-เพิ่มกำรกวดขันวินัยกำรแต่ง
กำย บุคลิกภำพ ให้มี
บุคลิกภำพของควำมเป็นคร ู

มคอ.5 

ควำมรู้ - บรรยำย  - สำธิต  - มอบหมำย
งำน 

- น ำเสนอหน้ำช้ันเรียน - อภิปรำย
ผล 

- ลงปฏิบัติกำร 

- นศ.ขำดกำรเตรียมตัวที่ดี
ส ำหรับกำรกำรสอนแบบ
อภิปรำยผล และกำรน ำเสนอ
หน้ำช้ันเรียน 

ทักษะทำงปัญญำ - บรรยำยและอภิปรำยกลุ่มเพื่อ
ระดมควำมควำมคิด 
- มอบหมำยงำนสืบค้นข้อมลูจำก
วำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
อินเตอร์เนต็ 
- มอบหมำยงำนท่ีต้องบูรณำกำร
ควำมรู้ กับบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- นศ. ขำดควำมกระตือรือร้นที่
จะแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
-หลักสูตรสำขำวิชำ ให้
ค ำแนะน ำ รำยวิชำคณุธรรม
และจริยธรรม เพิ่มกิจกรรมทำง
ศำสนำ ให้สำมำรถบรูณำกำร
กับกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บคุคลและควำมรับผิดชอบ 

เน้นมอบหมำยงำนซึ่งต้องใช้ควำม
รับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่ม 

-ปรับปรุงกำรท ำงำนเป็นทีม  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทั กษ ะกำรวิ เค รำะห์ เชิ ง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มอบหมำยงำนซึ่งต้องค้นคว้ำ
ข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- ให้นักศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตัวเองมำกขึ้น โดยกำรท ำ
แบบฝึกหัด มำน ำเสนอสิ่งที่ได้
พัฒนำตนเองเป็นรำยบคุคล
กับอำจำรยผ์ู้สอน 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กำรปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ไม่มี  
จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ ………………………. จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
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กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
กิจกรรมที่จดั 
หรือเข้ำร่วม 

จ ำนวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐำน/ตำรำง
อ้ำงอิง อำจำรย ์ บุคลำกรสำย

สนับสนุน 
1.กำรสอนแบบ Active Learning 2 -  ET 5.4-1-1 
2. นวัตกรรมกำรเรยีนรู้ในงำน
อำชีวศึกษำ 

1 -  ET 5.4-1-2  

3.กำรออกแบบกำรเรยีนกำรสอน
ผ่ำนเว็บ 

1 -  ET 5.4-1-3  

4.กำรพัฒนำระบบเตือนภัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 -  ET 5.4-1-4  

5.กำรออกแบบกรำฟิกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

1 -  ET 5.4-1-5  

6.กิจกรรมครุศำสตรค์ลังปัญญำ 
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบตัิ 
(CoP) ในประเด็น “กำรจดักำร
ควำมรูสู้่กำรจดักำรศึกษำดิจิทัล
อัจฉริยะ KM to Smart Digital 
Education For All” 

5 -  ET 5.4-1-6  

7.เข้ำร่วมอบรม หัวข้อ “ทิศทำง
และแนวโนม้กำรผลติครไูทย 

1 -  ET 5.4-1-7  

8. อบรมห้องเรียนกลับด้ำน
(Flipped Classroom) . 

5 -  ET 5.4-1-8  

     
     

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3.0 4.0   
5.2 3.0 4.0   
5.3 3.0 4.0   
5.4 4.0 5.0   
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หมวดที่ 5  
การบริหารหลักสูตร 

 
การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาใน
การบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ใน
หลักสูตร
ท างานด้าน
บริหารของ
คณะฯและ
มหาวิทลัย 
เป็นจ านวน
มาก 

ท าให้อัตราก าลังมากระจายอยู่กับอาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ฝ่าย
บริหาร 

กระจาย
อัตราก าลังให้
เพียงพอ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
*  สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมี
ขอบเขต ดังน้ี 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 
 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดังนี้ 

(P) หลักสูตรมีการประชุมและพิจารณาถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 6.1.1 ใบสรุป
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

เรียนการสอน ได้แก่ ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษา
ในหลักสูตร หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
 1. แต่ละหลักสูตรน าผลจากการประชุมมาใช้ในการก าหนดแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุน 
 2. หลักสูตรแจ้งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุน ให้งานพัสดุของคณะ
ด าเนินการจัดซื้อ-จดัจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 3. หลักสูตรน าสิ่งสนับสนุนที่ได้มา เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ 
สอนในหลักสูตร 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. น าผลการประเมินมาใช้ปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
ครั้งถัดไป 
 (D) หลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนากลุ่ม ห้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
ส านักวิทยบริการที่มีเอกสาร ต ารา มีห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
เอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และจัดเตรียมไว้เพ่ือความสะดวกของนักศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
สื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นข้อมูลภายใน และต่างประเทศ 
รวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา นอกจากนั้นยังมี
ระบบการบ ารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณ์
บางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยน ซ่อมบ ารุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกเหมาะสมเพียงพอส าหรับการใช้งานของนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยังให้
ความส าคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น ชุดฝึกเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์  มัลติมิเตอร์ ชุดเครื่องมือพ้ืนฐานด้านช่าง เพ่ือพัฒนางานวิจัยหรือการ
เรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตร 
 (C) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แยกเป็น
ประเด็นดังนี ้

-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรฯ ได้ย้ายหลักสูตร

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จากเดิมใช้พ้ืนที่ของคณะศิลปศาสตร์ ตึก 62 ชั้น 7 มาใช้พ้ืนที่ อาคาร 71 ชั้น 7 เป็น
ที่ตั้งของหลักสูตรฯ ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียน ได้จัดหาให้เพียงพอกับ
ความต้องการ สัณญาณอินเตอร์ยังไม่ค่อยเพียงพอ ส านักวิทยบริการก าลังปรับปรุงให้
ดีขึ้น   

-ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้จัดห้องเรียนเป็นห้องเรียน
ทฤษฎีรวม 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการอีก 4 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องพัก
อาจารย์ 1 ห้อง   

- ด้านการให้บริการด้านวิชาการ  หลักสูตรได้จัดท าบริการวิชาการ เพื่อ
เสริมสร้าง โดยบูรณาการกับรายวิชา 

1.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS 
บรรยายให้ความรู้ 

2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดบูทกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ บูทให้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
สงขลา  

- ด้านการให้บริการทั่วไปภายใน 
หลักสูตร ฯ โดยทางทางส านักวิทยบริการ ติดตั้งจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

รองรับคลอมคลุมทั้งชั้น 7 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยของบุคคลที่เข้าออก 
7 จุด จัดหาที่นั่งพัก ส าหรับรอเข้าเรียนและที่พักผ่อน 

- ด้านการให้บริการทั่วไปภายนอกคณะ คณะได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
1.ความปลอดภัยของผู้เข้าออก โดยระบบสแกนนิ้วมือ 
2.โรงอาหารของคณะฯ ให้บริการอาหารที่ราคาย่อมเยา สะดวก สะอาด ส าหรับ
นักศึกษาและบุคคลากร 
3.ที่นั่งพักผ่อน ร้านกาแฟ ส าหรับท างานนอกเวลา 
4.ห้องประชุม ห้องสัมมนา ของคณะฯ 

 โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

แยกเป็นประเด็นดังนี ้
 

- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม  สะอาด เรียบร้อย 
- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

ความสงบร่มรื่น) สะอาด เรียบร้อย สงบ ทัศนียภาพสวยงาม 
- ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องทฤษฎีหรือห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนทฤษฎีสามารถใช้
ร่วมกับหลักสูตรอื่น ภายในคณะฯ ได้   

- อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจ านวนเพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ 1.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 
71703 2.ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 71704 3.ห้องปฏิบัติการระบบ
โทรคมนาคม 71705 4.ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด  

- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีแสงสว่างเพียงพอ   
- ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน(เครื่องขยาย

เสียงเครื่องฉายภาพกระดานด า) ด้านบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอน ภายในห้องเรียนมีโปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉายภาพ กระดานเขียน ครบทุกห้อง 
(เฉพาะห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด มีเครื่องขยายเสียง ห้องเรียนเรียนทฤษฎี มีทั้ง
เครื่องขยายเสียงและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลติดตั้งประจ าห้อง) 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์  

- มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์ด้าน
วิชาการแก่อาจารย์  

- มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน
และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการให้บริการด้านทรัพยากรทาง
วิชาการ  

- ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ห้องให้สมุด
ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ ให้อาจารย์และบุคคลากร สามารถสั่งเพ่ิมเติมผ่านระบบ
ได ้

- ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด  
- ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์
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ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม สื่อCAI ฐานข้อมูล  
- ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต

ทีวีดาวเทียมสื่อ CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น  
 (A) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่น ความสะอาดแสงการถ่ายเทอากาศ )  

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
        1. หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโดยมี
ทั้งหมด5 ห้องแยกออกเป็นห้องเรียน 1 ห้องดังนี้ ห้อง 71707 ห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 71703 2.ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 71704 3.
ห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 71705 4.ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด  (ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ มีจ านวน 3 ห้อง ห้องละ 30 เครื่อง ใช้ร่วมกันภายในคณะ) ซึ่งภายใน
ห้องติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนครบทุกห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องโปรเจ็ค 
ส าหรับให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ในการท ารายงานและท าโครงงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่น หอสมุด ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 

3. หลักสูตรมีการจัดพื้นที่ ส าหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เช่น ส าหรับท ากิจกรรม จุดพักผ่อน บริการน้ าดื่ม มีระบบการเรียนการสอนที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

ในปีการศึกษา  หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอนดังนี้  

1.ตู้ขาโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ จ านวน 4 ชุด ประกอบรายวิชาระบบโทรศัพท์ 
(ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 

2.แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 30V 5A  จ านวน 25 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 
62) 

3.โต๊ะห้องประชุม (71701) พร้อมจอทีวี 55 นิ้ว จ านวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์เงิน
รายได้ 62) 

4.โต๊ะท างานห้องพักอาจารย์ พร้อมเก้าอ้ี 12 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
5. ตู้เก็บเอกสารห้องพักอาจารย์ จ านวน 11 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
6.จอโปรเจ็คเตอร์ 2 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
7.จอทีวี 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
-ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ก าลังขอครุภัณฑ์เงินรายได้ 64 

ด้านห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้รวมกันที่ อาคาร 68   
  

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกต่อกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ดังนี้ 

หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว 
นักศึกษา คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนท าการ
ประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษา อาจารย์ ท าการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร (แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ดังนี้ 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.887 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 
-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.870 

อยู่ในระดับมาก 
-ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.865 อยู่ในระดับ

มาก 
- ด้านการให้บริการด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 อยู่ในระดับมาก 
- ด้านการให้บริการทั่วไปภายในคณะคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.905 อยู่ในระดับ

มาก 
- ด้านการให้บริการทั่วไปภายนอกคณะ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.895 อยู่ใน

ระดับมาก 
โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 
- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

แสงการถ่ายเทอากาศ) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมาก 
- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

ความสงบร่มรื่น) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมาก 
- ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์เช่นโตีะเก้าอ้ีเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมาก 
- อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจ านวนเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมาก 
- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

อยู่ในระดับมาก  
- ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน(เครื่องขยาย

เสียงเครื่องฉายภาพกระดานด า)ด้านบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก  

- มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์ด้าน
วิชาการแก่อาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรสาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -120-    

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการให้บริการด้านทรัพยากรทาง
วิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดบัมาก 

- ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมาก 

- ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม สื่อCAI ฐานข้อมูล เป็นต้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตทีวี
ดาวเทียมสื่อ CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมาก 
 (A) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่นความสะอาดแสงการถ่ายเทอากาศ) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.53  

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 อยู่ใน
ระดับมาก       
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.0 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3.0 3.0   
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
1.ควรก ำหนดแผนในกำรพัฒนำอำจำรย์เป็น
รำยบุคคล และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
อำจำรย์ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในหลักสูตรที่ทันกับควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี และกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

- - 

2.  ควรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักศึกษำว่ำ
จะพัฒนำให้นักศึกษำมีทักษะใดอย่ำงชัดเจน และ
ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำนักศึกษำ 

- - 

3. ควรหำกระบวนกำรในกำรรับ ดูแลนักศึกษำ 
และส่งเสริมนักศึกษำ ให้มีอัตรำกำรคงอยู่และกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำเพิ่มข้ึน 

- - 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 30 มิถุนายน 2563 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

     หลักสูตรมีความหลากหลายท าให้สามารถ
ท างานได้หลายรูปแบบ 

 
 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนกำรประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- ควรเน้นวิชาคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นครู  
ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................… 
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หมวดที่ 7  
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา......... 
แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
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  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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ภาคผนวก 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
 

ล ำดับ ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับกำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
 ตรง/สมัพันธ์กับ

หลักสตูร 
ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

สถำบัน ปีท่ีส ำเรจ็ 
1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท 

ค.อ.ม. (กำรบริหำรงำน
อำชีวศึกษำ) 

สัมพันธ์ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2543 

2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2550 

3 ดร.บุษรำคัม ทองเพชร อำจำรย ์ ปริญญำเอก 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนำกำร

สอนเทคนิคศึกษำ) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2555 

4 นำยกรภัทร เฉลิมวงศ ์ อำจำรย ์ ปริญญำโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2554 

5 นำยสมพงษ์  แก้วหวัง อำจำรย ์ ปริญญำโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2554 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

 
ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับกำรศึกษำ) 
สำขำวิชำ 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำบัน ปีที่ส ำเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวทิยาลัย ปีการศึกษา 2562 

 
ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับกำรศึกษำ) 
สำขำวิชำ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำบัน ปีที่ส ำเร็จ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม. (กำรบริหำรงำนอำชีวศึกษำ)   
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
3 นำยวิชำญ  เพชรมณ ี อำจำรย ์ ปริญญำโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)   
4 นำยกรภัทร เฉลิมวงศ ์ อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
5 นำยสมพงษ์  แก้วหวัง อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟำ้ - อิเล็กทรอนิกส์)   
6 นำยฐำปนิค  ตีระพันธ ์ อำจำรย ์ ปริญญำโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)   
7 นำยกระวี อนนตร ี อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
8 นำงสำววรลักษณ์  บัวบุศ อำจำรย ์ ปริญญำโท ศศ.ม.(จิตวิทยำกำรศึกษำและแนะแนว)   
9 นำงสำวบุษรำคัม ทองเพชร อำจำรย ์ ปริญญำเอก ปร.ด.(วิจัยและพัฒนำกำรสอนเทคนิคศึกษำ)   
10 นำงสำวฉำรฝี๊ะ  หัดย ี อำจำรย ์ ปริญญำโท กศ.ม. (กำรวิจัยและประเมิน)   
11 นำงสำวนุชจิเรศ แก้วสกลุ อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
12 นำงสำวฤทัย ประทุมทอง อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
13 นำงสำววำสณำ  บุญส่ง อำจำรย ์ ปริญญำเอก ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์)   
14 นำยธนัสถ์  นนทพุทธ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)   
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 

 
ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 

หน่วยงำน/ต ำแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับกำรศึกษำ) 
สำขำวิชำ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำบัน ปีที่ส ำเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
14       
15       
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ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา ........ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
กำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
ประสบกำรณ์กำร

วิจัย 

ที่ปรึกษำ จ ำนวนคุม
วิทยำนิพนธ์/ 
ค้นคว้ำอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษำ) 

รหัส
นักศึกษำ 

ชื่อ
วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ

อิสระ 

หมำยเหตุ 
(กำรอนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย) 

วิทยำนิ
พนธ์ 

กำร
ค้นคว้ำ
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        4.    
        5.    

 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา ........ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
กำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
ประสบกำรณ์กำร

วิจัย 

ที่ปรึกษำ จ ำนวนคุม
วิทยำนิพนธ์/ 
ค้นคว้ำอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษำ) 

รหัส
นักศึกษำ 

ชื่อ
วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ

อิสระ 

หมำยเหตุ 
(กำรอนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย) 

วิทยำนิ
พนธ์ 

กำร
ค้นคว้ำ
อิสระ 

1        1.    
        2.    
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ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ....... 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
กำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
ประสบกำรณ์กำร

วิจัย 

ที่ปรึกษำ 
จ ำนวนคุมวิทยำนิพนธ์/ 

ค้นคว้ำอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษำ) 

ชื่อ
วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ

อิสระ 

หมำยเหตุ 
(กำรอนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย) 

วิทยำนิ
พนธ์ 

กำร
ค้นคว้ำ
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   

 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ......... 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ชื่อวิทยำนิพนธ์ 

/กำรค้นคว้ำอิสระ 

ชื่อวำรสำรวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้ำ) 

วำรสำรหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชำกำรที่มี
กรรมกำรภำยนอกร่วมกล่นกรอง 

กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
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ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่องำนวิจัย 
ระยะเวลำท ำวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมำณ แหล่งทุน 

ภำยใน ภำยนอก 
1       
2       

 
ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ  า แม้ว่า

บทความวิจัยนั นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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ตารางท่ี 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
สรุป 

รำยกำรหลักฐำน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน 
ติดตำม  และทบทวนกำรด ำเนิ น งำน
หลักสูตร 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน 
ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

   

ET รำยงำนกำรประชุม 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  หรือ 
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

หลักสูตรครุศำสตรอุตสำหกรรมบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคม มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 จ ำนวน 5 ด้ำน ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 

   

มคอ.2 

3. มี ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร ำ ย วิ ช ำ  แ ล ะ
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำง
น้ อยก่ อนกำรเปิ ดสอน ในแต่ ละภ ำค
กำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

ในปีกำรศึกษำ 2562 มีรำยละเอียดของรำยวิชำตำมแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
จ ำนวน 102 วิชำ มีรำยวิชำในเทอม1/2561 จ ำนวน 47 วิชำ โดยมีคณะศิลป
ศำสตร์ จ ำนวน 12  วิชำ และวิชำในคณะ  35 วิชำ และ มีรำยวิชำในเทอม
2/2562 จ ำนวน 55 วิชำ โดยมีคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 18 วิชำ และวิชำใน
คณะ 37 วิชำ ได้มีกำรส่งครบถ้วนทุกรำยวิชำก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำในวิชำที่ของคณะ 

   

บันทึกกำรส่ง มคอ.3,4 
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ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
สรุป 

รำยกำรหลักฐำน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรำยวิชำ 

มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำตำมแบบ มคอ.5และมคอ.
6 จ ำนวน 102 วิชำ มีรำยวิชำในเทอม1/2562 จ ำนวน 47 วิชำ โดยมีคณะ
ศิลปศำสตร์ จ ำนวน 12 วิชำ และวิชำในคณะ  35 วิชำ และ มีรำยวิชำใน
เทอม2/2562 จ ำนวน 55 วิชำ โดยมีคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 18 วิชำ และ
วิชำในคณะ 37 วิชำ ได้มีกำรส่งครบถ้วนทุกรำยวิชำก่อนกำรเปิดสอนในแต่
ละภำคกำรศึกษำในวิชำที่ของคณะ 

   

บันทึกกำรส่ง มคอ.5,6 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วัน 
หลังปีกำรศึกษำ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้ง 5 ท่ำน ร่วมกันเพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ณ อำคำร 71 ชั้น 7 หลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม และส่งให้คณบดีรับทรำบ 
ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

   

บันทึกกำรส่ง มคอ.7 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษำ
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อย
ละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ำมี) จำก  102  วิชำได้มีกำรทวนสอบทุกรำยวิชำคิด
เป็นร้อยละ 70.59 

   

 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผล
กำรเรียน รู้  จ ำกผลกำรประเมิน กำร

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
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ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
สรุป 

รำยกำรหลักฐำน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
8. อำจำรย์ใหม่  (ถ้ำมี ) ทุกคน ได้รับกำร

ปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ไม่อำจำรย์ใหม่   
 

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีกำรศึกษำ 2562 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ทุกท่ำนได้รับกำรพัฒนำฯ 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 

   
 

10. จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่บุคลำกรสนับสนุน   
 

11.  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี
สุ ดท้ ำย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ ำพ
หลักสู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ ำ 3 .5  จำก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตรเฉลี่ย 4.26 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

   

 

12.  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5.0 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนำคม ที่จบปีกำรศึกษำ 2560 มีค่ำคะแนนที่ 4.16 จำกคะแนน
เต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี  2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2562 (1 ม.ค. 62-31 ธ.ค. 62)  
 (ค่าน  าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด 

/ เลขหน้า  
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

1 กำรพัฒนำวีดีโอมลัติมีเดียเรื่องงำนเช่ือมแก๊ส รำยวิชำงำนทกัษะช่ำงพ้ืนฐำน 
๒ หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบณัฑิต เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับ
นักศึกษำครูช่ำงอุตสำหกรรม 

1.นำงสำวบษุรำคัม  ทองเพชร    
2.นำยอภิรพ  แก้วมำก 

กำรประชุมทำงวิชำกำร คร้ังที่ ๕๗ ระหวำ่งวันที่ 29 มกรำคม  – 1 
กุมภำพันธ์ 2562 ณ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน จังหวัด 
กรุงเทพมหำนคร 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

2 เครื่องผ่ำจำวตำลโดยใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ในกำรควบคุมใบมีด 1.นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกลุ    2.นำยกร
ภัทร  เฉลิมวงศ์   3.นำยฐำปนคิ ตีระพันธ์    

กำรประชุมวิชำกำรเกษตรพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง คร้ังที่ ๖ 
ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 กุมภำพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

3 กำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเปน็ในกำรพัฒนำกระบวนทศัน์ รูปแบบและ
กลไกเพื่อพัฒนำครูช่ำงอุตสำหกรรมที่มีสมรรถนะสูง ในยคุ Thailand 4.0 

1.นำงสำวบษุรำคัม  ทองเพชร   2.นำยไชย
ยะ  ธนพัฒน์ศิริ    3.นำยพิชิต เพ็งสสุรรณ 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที ่6 หัวข้อ ทิศทำงและแนวโน้มกำรผลิตครู
ไทย ระหว่ำงวันที่ 3 – 7 กรกฎำคม 2562  ณ คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

4 ชุดควบคุมสำยพำนล ำเลียงคัดแยกวัตถุโดย PLC 1.นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกลุ  2.นำยกร
ภัทร เฉลิมวงศ์   3.นำยฐำปนคิ ตีระพันธ์  
4.นำงสำวนภำรัตน์ เกษตรสมบูรณ ์

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนเทคโนโลยอีุตสำหกรรมและวิศวกรรม ครัง้ที่ 
5 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด 

/ เลขหน้า  
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

5 เคร่ืองสเก็ตบอร์ดส ำหรับกำรฟ้ืนฟูกำรเคลื่อนไหวแขนในผู้ป่วยหลอดเลอืด
สมอง 

1.นำยกระวี  อนนตรี  2.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 

ช่ือวำรสำร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY    
ปีที่/Volume  2019 ฉบับที/่Issue     เล่มที/่No.   7  
เดือน  JULY ป ี  2019  หน้ำ – หน้ำ   72-75 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

     

 
ตารางท่ี 4.2-5  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ค่าน  าหนัก 1.00) ปีปฏิทิน 2561 (1 ม.ค. 62-31 ธ.ค. 62) 
 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด 

/ เลขหน้า  
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

1 เคร่ืองสเก็ตบอร์ดส ำหรับกำรฟ้ืนฟูกำรเคลื่อนไหวแขนในผู้ป่วยหลอดเลอืด
สมอง 

1.นำยกระวี  อนนตรี  2.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 

ช่ือวำรสำร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY    
ปีที่/Volume  2019 ฉบับที/่Issue     เล่มที/่No.   7  
เดือน  JULY ป ี  2019  หน้ำ – หน้ำ   72-75 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี คุณภาพ 
เป้าหมา

ย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร2562 
ตัวตั ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผ่ำน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ร้อยละ 
20 

62.35 
4.41 4.41 

15 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญำตรี) บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

44 
4.78 4.16 

46 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำ
และผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่
ได้รบั กำรตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

 
 

 N/A 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรรับนักศึกษำ 3.0 3.0   
ตัวบ่งชี้ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 3.0 4.0   
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 3.0 3.0   
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 3.0 4.0  3.0 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3.0 5.0  4.44 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

5.0 
1 

ร้อยละ 20 5.0 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
3 

ร้อยละ 60 5.0 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

3.0 2.0 
ร้อยละ40 5.0 

5.0 
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ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี คุณภาพ 
เป้าหมา

ย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร2562 
ตัวตั ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

  

 N/A 
 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 3.0 4.0   
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 3.0 4.0   

ตัวบ่งชี้ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3.0 4.0   

ตัวบ่งชี้ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3.0 4.0   

ตัวบ่งชี้  5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 5.0 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 3.0 3.0  3.53 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี     (20.9/5=4.18) 
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ตารางท่ี B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบท่ี 

คะ 

แนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี  

I 

ปัจจัยน าเข้า 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ ์

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : กำรก ำกับมำตรฐำน ผ่ำนกำรประเมิน หลักสตูรได้มำตรฐำน 

2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2  - - 4.71 4.71 ระดับคณุภำพดีมำก 

3 : นักศึกษำ 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

4 : อำจำรย์ 3 3.48 - - 3.48 ระดับคณุภำพด ี

5 : หลักสูตร กำรเรียนกำร

สอน กำรประเมินผู้เรียน 

4 
3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภำพด ี

6 : สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน     ระดับคณุภำพด ี
ระดับคณุภำพ

ด ี
ระดับคณุภำพ

ด ี
ระดับ

คุณภำพดี
มำก 

  

 
ทิศทางการพัฒนา 
ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ระยะสั น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ นไป)      
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ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

แผนการพัฒนา ระยะสั น 
ปี 2562 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทำงกำรพัฒนำ) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทำงกำรพัฒนำ) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทำงกำรพัฒนำ) 
  
  

 



 

 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

(1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) 
 

 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 2548  
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

................................................ 

(นายกรภัทร เฉลิมวงศ์) 

 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

.................................................. 

(นางสาวบุษราคัม ทองเพชร) 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

.................................................. 

(นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ) 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

.................................................. 

(นายปิยะ ประสงค์จันทร์) 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

.................................................. 

(นายสมพงษ์ แก้วหวัง) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา วันที ่30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

    .....................................................................      ........................................................ ............. 

 (นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์)                   (นายปิยะ ประสงค์จันทร์) 

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 เล่มนี้เป็นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  2562 – 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
เป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้มี
ความต้องการครูอาชีวศึกษา นักถ่ายทอดและนักเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะ เพ่ือท าการสอน อบรมและให้
ความรู้ทางเทคโนโลยีและปฏิบัติ หลักสูตรนี้  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ เป็นครูช่างนักปฏิบัติ         
เพ่ือรองรับความต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาสามารถน าความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้ 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่น
คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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สารบัญ 

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 10 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 14 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 34 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูล

ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
62 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 99 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 109 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 111 
ภาคผนวก   
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2) 115 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 116 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 117 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2562 
118 

ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562 119 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2562 119 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 120 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 120 
ตารางที่ 11-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                 

นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
121 

ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                    
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

121 
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ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2518 ใช้ชื่อสถาบันว่า“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ใน  
พ.ศ. 2532 ต่อมาเมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน 2547  รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ปี พ.ศ. 2548 ที่มุ่งกระจายอ านาจและการบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความคล่องตัวมีอิสระทางการบริหารและ
วิชาการ และเป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการด้วย ตัวเองอย่างสมบูรณ์จึงได้เปลี่ ยนสถานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ปัจจุบันมีหน่วยงานจัดการศึกษา 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 2) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี ควบ ปวส. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2554 คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เมื่อ 29 มกราคม 2556 โดยรับนักศึกษานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และท่ีจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นวิชาชีพพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ และสามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ โดยให้บริการวิชาการ
แก่สังคมที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยัง
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรฯ ผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ด้าน
ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

ในปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ.1) นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพ่ือ
ยกระดับการผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพ โดยการปรับลดระยะเวลาในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูจากหลักสูตร
ครู 5 ปี เป็น หลักสูตรครู 4 ปี โดยปรับปรุงจาก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ในปี
การศึกษา 2563 และนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นรุ่นที่ 1 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 นี้ปัจจุบัน
ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า ตั้งอยู่  ณ ชั้น 7 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (อาคาร71) ด้านประตู 5 และประตู 6 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรฯ นับตั้งแต่
เปิดหลักสูตรปีการศึกษา 2553 มีจ านวนนักศึกษาจ านวน 10 รุ่น ปีการศึกษา 2563 นับเป็นรุ่นที่ 11 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีผลการ

ด าเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ XXX  มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า(Input) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ XXX อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) มี
ค่าเฉลี่ย XXX อยู่ในระดับดี และด้านผลิต (Output) มีค่าเฉลี่ย XXX อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนในแต่
ละองค์ประกอบดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

    ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๑ คน ปริญญาโท ๔ คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน เป็นอาจารย์ที่ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน ๔ คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน ๑ คน โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน :  4.47 ระดับคุณภาพดีมาก 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16  และตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 95.65 มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 

   
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

ผลการประเมิน :  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 3.0 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 4.0 และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 3.0 
 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

ผลการประเมิน :  4.33 ระดับคุณภาพดี 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน

ระดับ 4.0  ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉลี่ย 5.0 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 1 คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ 3 คน และมีผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 36 และตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ 4.0 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมิน :  4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน

ระดับ 4.0  ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 4.0  ตัวบ่งชี้ 5.3 
การประเมินผู้เรียนในระดับ 4.0  และตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 100 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน :  3 ระดับคุณภาพปานกลาง 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 3.0 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)   
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2563 
หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25531971102336 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันท่ีผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศกรรมโทรคมนาคม) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

1. นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศกรรมโทรคมนาคม) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 

3. นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

3. นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

4.นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

4. นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์
ค.อ.ม. (ไฟฟา้ - อิเล็กทรอนิกส์) 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

5.นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศกึษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

5. นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศกึษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

หมายเหตุ: 1) กรณีหลักสูตรมีแขนงให้ระบุชื่อแขนงตามด้วยชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยแขนงละ 3 คน 
              2) กรณีหลักสูตรขอใช้ต่างพ้ืนท่ีให้ระบุชื่อหน่วยงานท่ียืมหลักสตูรไปใช้ตามด้วยชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
เรียงล าดับจากเจ้าของหลักสตูรและตามด้วยหน่วยงานท่ียืมหลักสูตรไปใช้ 
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นายปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2. นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3. นายวิชาญ  เพชรมณ ี วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4. นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

5. นายสมพงษ์  แก้วหวัง ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

6. นายฐาปนิค  ตีระพันธ ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) อาจารย ์

7. นายกระวี อนนตร ี ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

8. นางวรลักษณ์  แก้วเอียด ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) อาจารย ์

9. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา) 

อาจารย ์

10. นางสาวฉารฝี๊ะ  หัดย ี กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน) อาจารย ์

11. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกลุ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

12. นางสาววาสณา  บุญส่ง ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

13. นายธนัสถ์  นนทพุทธ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คณะศิลปศาสตร์ 
1. นายวีระชัย  ท่าด ี วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย ์
2. นางสาวนวลศรี  อุทัยเชฏฐ ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจุฑาฎา  เทพวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) อาจารย ์
4. นายจิรวิชญ์  พรรณรตัน ์ ปร.ด.วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย ์
5. นางสาววรรษวดี  แก้วประพันธ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
6. นางวิไลลักษณ์  เกตุแก้ว กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
7. นางมนัสสวาส  กุลวงศ ์ ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
8. นายไพจิต  พันธุ์ทอง ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา อาจารย ์
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9. นายกิติศักดิ์  ชุมทอง พช.ม. พัฒนาชุมชน อาจารย ์
10. นายยูโสบ  ด าเตะ๊ กศ.ม. (พลศึกษา) อาจารย ์
11. นายเอกราช  มะลิวรรณ ์ รม.รัฐศาสตร ์ อาจารย ์

12. Mr.Lauro Sadaran  Dequina Jr. MA.in Education (Major in English) 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

13. นายสมบรูณ์ ประสงค์จันทร ์ กศ.ม. (ชีวเคมี) อาจารย ์
14. นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า ศษ.ด.เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
15. นายสมเกียรติ  อินทรักษ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา,จิตวทิยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
16. นางสาวมารสิา  เส็นเหมะ วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย ์

17. นายบุญรตัน์  ดุกหลิม่ 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) 

อาจารย ์

18. นางสาวจุฑาภรณ์  ภารพบ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
19. นางสาวกิตติมา  ตันติหาชัย Ed.D.(TESOL) อาจารย ์

20. นางสาวสมพร  มณโีชต ิ
Ph.D.(Educational and AApplied 
Linguistics) 

อาจารย ์

21. นายจิรายุ  สงเคราะห ์
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) 

อาจารย ์

22. Mr.Ryan R.  Dominguez BSED (English) 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

23. นางธัญวลัย  รัศธนันกิจจ ์
วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร ์
พอลิเมอร์) 

อาจารย ์

24. นางสาวสมิหลา  คีรีศร ี
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกตและ 
วิทยาการคณนา) 

อาจารย ์

 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) 
1.    
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และทุกคนเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษานี ้

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 
เป็นอาจารย์ทีต่รงสาขาวิชาที่เปดิสอน 4 คนและ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน 1 คน 

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอน 
ครั้งแรกปีการศึกษา 2553 เป็นหลักสูตร 5 ปี ได้มี
การปรับปรุง ปีการศึกษา 2558 และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หลักสูตรได้มาตรฐาน 

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน
จากวุฒิทางการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 

 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย 

1.1  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2  อาจารย์ก าลังจะเกษียณ 
1.3  อาจารย์ที่ต้องการลาศึกษาต่อ 
1.4  อาจารย์ที่ก าลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ 

2.หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
2.1 หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรแก่ฝ่าย
บริหารของคณะฯ 

3.ฝ่ายบริหารของคณะฯ จัดท าแผนการรับ หรือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.1 ฝ่ายบริหาร(งานบุคลากร)ของคณะฯ จัดท าแผนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) 
3.2 มหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรับสมัคร  สอบคัดเลือก ประกาศ
ผล และรับรายงานตัว 

4. ประเมินและติดตาม  
(หมายเหตุ:กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้พิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าที่มีอยู่เดิมก่อนเป็นอันดับแรก) 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

 (P)  หลักสูตรได้ร่วมประชุม ในครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
เพ่ือทบทวนปัญหาจาก 2 ปีที่ผ่านมา และหลักสูตรสาขาวิชา ได้น าระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาในประเด็น พิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ในเรื่องอาจารย์ที่ก าลังเกษียณอายุราชการ ลา
ศึกษาต่อ และก าลังกลับจากลาศึกษาต่อ  
    (D) หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบว่าไม่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่จะเกษียณ ไม่มีลาศึกษาต่อ และไม่มีอาจารย์ที่ก าลังกลับจากลาศึกษาต่อ ซึ่ง
มีการตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน พบว่ามีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง
ตามท่ี สกอ.ก าหนด  
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การประชุม ครั้งที่ 
1/2562 
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  (C) หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาฯ ทั้ง 5 คน พบว่า ทั้ง 5 คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนด
ทั้งหมด  ปี 2562 มีจ านวนอาจารย์ 3 คน ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ผศ.ปิ
ยะ  ประสงค์จันทร ์ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ และผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์(สภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ) ส่วนอาจารย์อีก  2 ท่าน อาจารย์
สมพงษ์  แก้วหวัง ได้ยื่นต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  และ
อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร ได้ยื่นต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ซ่ึง
ขณะนี้ได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ   

(A) จากการด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2562 และตรวจสอบ หลักสูตร ฯ 

ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  

2/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในวาระเพ่ือทบทวนเกี่ยวกับระบบ และกลไกการ

รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมติท่ีประชุมให้ การติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนการพัฒนาอาจารย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การพัฒนาคุณวุฒิ การพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปสู่การ

ปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารอาจารย์และพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง   ได้มอบหมาย

ให้ ประธานหลักสูตรฯ ก ากับติดตาม 

1.แผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อของอาจารย์
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า  พ.ศ. 2560 -2564 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล 

ระดับ
การศึกษา 
ปัจจุปัน 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์     ปริญญาโท - - ผศ. - - 
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ    ปริญญาโท - - - รศ. - 
3 ดร.บุษราคัม   ทองเพชร ปริญญาเอก - - - ผศ. - 
4 ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์     ปริญญาโท - - ผศ. - รศ. 
5 นายสมพงษ์ แก้วหวัง   ปริญญาโท - - ผศ. - - 

 
2.แผนการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นรายบุคคล พ.ศ. 2562 -2564 

ช่ือ – สกุล ปี พ.ศ. ประเด็นความสนใจท่ีต้องพัฒนาตนเอง 

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์     
2563  
2564  

ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ    
2563  
2564  

ดร.บุษราคัม   ทองเพชร 
2562 การเขียนเอกสารค าสอน ส าหรับรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครู

วิชาชีพ 
2563 การเขียนหนังสือ เรื่อง พลิกโฉมการศึกษาด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล 

 
 ET 4.1.2 
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
2/2562 

 

ET 4.1.3 สภา
มหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมเม่ือ
วันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 
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2564  

ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์     
2562 การเขียนเอกสารค าสอน เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
2563 การเขียนเอกสารค าสอน การควบคุมอัตโนมัติ 
2564  

นายสมพงษ์ แก้วหวัง   
2562 หนังสือประกอบการสอน  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2563  
2564  

 

ระบบการบริหารอาจารย์  

 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ ดังนี้ 
1.ประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหารอาจารย์ 

1.1 วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2 จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะต่อประธาน

หลักสูตร 

4.ประชุมปรับปรุงแผนในการบริหารอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

 (P)  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  ใน วาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่อง แนวทางและการจัดท าแผนบริหารอาจารย์ประจ าปีหลักสูตรการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรสาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -18-  

2562 โดยน าผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2561 มาประกอบการพิจารณา ท าให้ที่
ประชุมมีมติใน 3 ประเด็นดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561  

    หลักสูตรได้วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานภาระ
งานของคณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ครอบคลุมทั้งภาระงานสอน งานที่ปรากฏเป็นผลงาน
วิชาการ งานบริการวิชาการ งานท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานพัฒนานักศึกษา โดยที่
ประชุมมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ของแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงได้ก าหนดบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ ภาระงานในหลักสูตร ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่และภาระงานในคณะฯ บทบาทหน้าที่และภาระงานใน

หลักสูตรสาขาวิชาฯ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบด ี ที่ปรึกษาในหลักสูตร 
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการ 
3 ดร.บุษราคัม  ทองเพชร - งานวิจัย 
4 ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
5 อ.สมพงษ์  แก้วหวัง รองหัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
งานพัฒนานักศึกษา  

 2) จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 หลักสูตรได้ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการของอาจารย์ดังนี้ 

  - ประกาศฯเรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 28 ธ.ค. 2561 

  - ประกาศฯเรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินทดแทนกรณี
ทุพพลภาพหรือเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
  - ประกาศฯ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตร ฯ ได้น านโยบายการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดงบประมาณไว้ปีงบประมาณละ 5,000 บาทต่อคน โดย
สามารถไปพัฒนาตนเองได้โดยสมัครใจในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ET 4.1.4 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
1/2561 
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(D) ตลอดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามแผนซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  1) ด้านภาระงานโดยเฉพาะด้านการสอน ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้    
 

อาจารย ์ 1/2558 1/2559 1/2560 1/2561 1/2562 
1.ดร.บุษราคมั ทองเพชร 13 คาบ 13 คาบ 6 คาบ 16 คาบ 8 คาบ 
2.ผ.ศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ 29 คาบ 22 คาบ 11 คาบ 20 คาบ 18 คาบ 
3.ผ.ศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ 24 คาบ 19 คาบ 12 คาบ 6 คาบ 6 คาบ 
4.ผ.ศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์ 29 คาบ 24 คาบ 13 คาบ 18 คาบ 18 คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 39 คาบ 23 คาบ 25 คาบ 22 คาบ 14 คาบ 

 

 

 ส่วนงานที่ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทุกท่านก็ได้ด าเนินการ
ตามที่มอบหมายไว้ตามแผน ตัวอย่างเช่น อ.สมพงษ์ แก้วหวัง ด าเนินการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาทั้งกิจกรรมในหลักสูตรฯ รวมทั้ง
กิจกรรมของคณะฯ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาใหม่  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกสอนและฝึกงาน เป็นต้น    ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
บริหารหลักสูตรฯ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
ตลอดจนครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร  และผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ การยื่นค าร้องของนักศึกษาในเรื่อง การเพ่ิม 
และการถอน รายวิชาส าหรับการลงทะเบียนของนักศึกษา  ดร.บุษราคัม ทองเพชร 
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  และ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ได้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
ในหลักสูตร ฯ ให้กับอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ 

 2) จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อาจารย ์ 2/2558 2/2559 2/2560 2/2561 2/2562 
1.ดร.บุษราคมั ทองเพชร 16 คาบ 16 คาบ 6 คาบ 4 คาบ 18 คาบ 
2.ผ.ศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ 20 คาบ 32 คาบ 20 คาบ 19 คาบ 16 คาบ 
3.ผ.ศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ 12 คาบ 3 คาบ 19 คาบ 10 คาบ 10 คาบ 
4.ผ.ศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์ 30 คาบ 27 คาบ 24 คาบ 22 คาบ 16 คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 32 คาบ 38 คาบ 28 คาบ 26 คาบ 20 คาบ 
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ตารางสอน 
1/2562และ
ตารางสอน 
2/2562 
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 ส าหรับปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ใช้สวัสดิการตามที่
ก าหนดไว้ในแผน มีเฉพาะ ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการของมหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอ่ืนยัง
ไม่มีบุตร 
 3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  

(C) จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่า  
 1) เทอม 1/2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีภาระงานสอนมาก ท าให้
ไม่มีเวลาเขียนผลงานทางวิชาการ ส่วนเทอม 2/2562 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ปรับภาระ
งานสอนให้กระจาย ให้เฉลี่ยกัน เป็นผลท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถไป
น าเสนอผลงานวิชาการได้ทุกท่าน  

2) ด้านสวัสดิการส าหรับอาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ใช้สวัสดิการตามสิทธิที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
3) งบประมาณท่ีจัดสรรส าหรับพัฒนาตนเอง 

   ส าหรับปีการศึกษา 2562 ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีมติปรับรูปแบบและแนวทาง
ในการด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ของคณะ ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)  โดยจัดกิจกรรม
ออนไลน์ 

1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ให้เป็น Smart Teacher  พัฒนาอาจารย์ 3 ด้าน คือ 
ด้านวิชาชีพ  ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ผ่าน
หลักสูตรออนไลน์ เช่น Thai MOOC edx Courses อย่างน้อยคนละ 1 ด้าน 

 ผศ.ไชยยะ ธนพัฒนศิริ เข้าอบรม 1.การสอนแบบ Active Learning ใน

ห้องเรียน 2.นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา และ3.การออกแบบ

การเรียนการสอนผ่านเว็บ 

 อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง เข้าอบรม1.การพัฒนาระบบเตือนภัย

อิเล็กทรอนิกส์ และ2.นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา 

 ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์ เข้าอบรม 1.การออกแบบกราฟิกโดยใช้

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

ET 4.1.5 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
1/2562 

ET 4.1.6  งว 
046/2563 +Thai 
MOOC 
ET 4.1.7 รายงาน
ครุศาสตร์คลัง
ปัญญา แนวปฏิบัติ
ที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ  
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2.รูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts 
Meet) พร้อมก าหนดจัดกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ในประเด็น “การจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาดิจิทัลอัจฉริยะ KM to Smart 
Digital Education For All” โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมอบรมและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

• CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
• CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
• CoP 3 การบริการทางวิชาการ 
• CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
• CoP 5 การบริหารจัดการ 
• CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา 
• CoP 7 การพัฒนานักศึกษา 
• CoP 8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
• CoP 9 องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ 
• CoP 10 องค์ความรู้ของผู้สิ้นสุดวาระด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

3.อาจารย์บุษราคัม   ทองเพชร เข้าร่วมอบรม หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้ม
การผลิตครูไทย” วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(A) จากการด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2562 และตรวจสอบ หลักสูตรได้จัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  1/2562 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ใน วาระเพ่ือรายงานผลการสรรหาและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2562   โดยที่ประชุมมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - ควรวางแผนการใช้งบประมาณส าหรับการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล โดย
ให้ระบุวัน เวลา และหัวข้อ ให้ชัดเจน เพ่ือให้อาจารย์สามารถวางแผนการเดินทางได้
ล่วงหน้า 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1.1 ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2 ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ 
1.3 ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
2.1 จัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การหาต าแหน่งทดแทน การเลิกจ้างและเกษียณอายุ 
2.2 จัดท าแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 

3.  หลักสูตรรายงานผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
(งานแผนฯ) 

3.1 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
3.2 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการท างานวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3.3 การส่งเสริมอาจารย์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
3.4 การส่งเสริมอาจารย์ด้านบริการวิชาการ 

4.  ประเมินและติดตามผล ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงาน  
        ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ดังนี้          
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 (P) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ใน วาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่อง วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีหลักสูตรการศึกษา 
2562 โดยน าผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2562 มาประกอบการพิจารณา โดยมี
มติที่ประชุมดังนี้ 

1) ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากปี 2561 
มาประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดท างานวิจัยเพ่ือเป็นผลงานทางวิชาการ โดยมติที่ประชุม
หลักสูตรฯ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ก าหนดให้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนต้องมีผลงานทางวิชาการเป็นชื่อแรกอย่างน้อยคนละ 1 เรื่องและมุ่งเน้นน าเสนอ
ผลงานวิชาการเป็นบทความวิจัยที่เป็นวารสารวิชาการ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยเป็นทีม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและเตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี 2562 เพ่ือเปิดใช้หลักสูตรฯ ในปี 2563 

2) ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้วางแผนเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตร  
โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้ ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ศึกษาต่อในปีงบประมาณ 2563 
ในสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา   

      3) ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ คณะฯ ได้วางแผน
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่หลักสูตร
สาขาวิชาได้วางแผนไว้ เช่นการให้ทุนส าหรับการฝึกอบรมแก่อาจารย์ปีละ 5,000 บาท /
คน/ปี สนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานทางวิชาการตามระเบียบประกาศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

(D) 1) หลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยจัดตั้งเป็นทีมงานวิจัย 
เพ่ือช่วยกันพัฒนาผลงานทางวิชาการการให้สูงขึ้น โดยหลักสูตรฯ ได้มีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
- 3 เรื่อง 7 เรื่อง 9 เรื่อง 5 เรื่อง  

 
2) จากที่หลักสูตรสาขาวิชา ได้วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญา

เอกของอาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาโดย ก าหนดส่ง ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ เพ่ือศึกษา
ต่อในปีงบประมาณ 2563 ในสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  นั้น โดย ผศ.ไชย
ยะ  ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และได้ด าเนินการ
พัฒนาตนเองดังนี้  

 

ET 4.1.6 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
3/2561  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 4.1.7 ผลงาน
วิชาการ ปี 2562 
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- ผศ. ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกกฤษ โดยการเข้า
ร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ที่ชื่อ
ว่า โปรแกรม SpeeXX  

3) ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ส่ง 
อาจารย์บุษราคัม  ทองเพชร เข้าอบรม ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย นอกจากนี้
หลักสูตรฯ ยังได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกม่านพัฒนาตัวเองเพ่ือเป็น  Smart 
Teacher เพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ  

 (C) 1) จากมติที่ประชุมหลักสูตรฯ 2561 จึงมีมติว่าหลักสูตรสาขาวิชาควรมี
ผลงานวิชาการ ที่เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งปีนี้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 

อาจารย์ 
จ านวนผลงานวิชาการ  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 ปี 2562 

รวม ช่ือแรก รวม ช่ือแรก 

1. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ - - 1 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ - 1 เรื่อง - 3 เรื่อง 1 เรื่อง 2 - 

3. ดร.บุษราคัม  ทองเพชร - 3 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง - 2 2 

4. ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์      - - 4 เรื่อง 4 เรื่อง 1 เรื่อง 2 - 

5. อ.สมพงษ์  แก้วหวัง - - 3 เรื่อง 4 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

 
2) ผศ. ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยการเข้า

ร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ที่ชื่อ
ว่า โปรแกรม SpeedXX ซ่ึงผลจากการการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม SpeeXX 
ของ ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  อยู่ระดับ B1  ซึ่งหมายถึง ระดับปานกลาง 

 
 3) การพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางของอาจารย์ในหลักสูตร จากที่ 
ได้ไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพเฉพาะอาจารย์บุษราคัม  ทองเพชร เข้า
อบรม ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย 

 (A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ประชุมทบทวนเพื่อให้การด าเนินงานในปีการศึกษา
ถัดไปมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยได้เสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
       1) ในเรื่องของการส่งเสริมผลงานวิชาการของอาจารย์  พบว่าผลงานวิชาการของ 
หลักสูตรสาขาวิชามีผลงานวิชาการ ที่เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร อย่างน้อย 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 4.1.8 รายงาน
ผลโปรแกรม 
SpeedXXของผศ.
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
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เรื่องแล้ว ควรพัฒนาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถเขียนผลงานวิชาการที่
เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารได้    
       2)   ส าหรับการส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษาต่อของอาจารย์ นั้น ผศ. ไชยยะ 
ธนพัฒน์ศิริ ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกกฤษ โดยการเข้าร่วมโครงการของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ที่ชื่อว่า โปรแกรม 
SpeeXX ซึ่งผลจากการการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน โปรแกรม SpeeXX ของ ผศ.ไชยยะ 
ธนพัฒน์ศิริ  อยู่ระดับ B1  ซึ่งหมายถึง ระดับปานกลาง  และมติที่ประชุมของหลักสูตร
สาขาวิชาฯ ได้แนะน าให้ ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ หาข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษา
ต่อ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ในการศึกษาต่อ เช่น ความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย  
เป็นต้น  
       3) ทบทวนระบบและกลไก ของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมุ่งเน้น
ประเด็นความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ ซึ่งการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2562 นั้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID - 19)  โดยจัดกิจกรรมออนไลน์  สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านได้พัฒนาตัวเองด้านการเป็นผู้สอน Smart Teacher โดยอบรม
ออนไลน์ผ่านระบบ THAIMOOC  

ET 4.1.9 หนังสือ
เชิญเป็นกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ฯ    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 60 (60/60*5) 5 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ 60 5 ตารางที่ 4.2-1 -ตารางที่ 4.2-6 

เฉลี่ย 5  

เป้าหมายของปีนี้  : 4.44  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 5   คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5  

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 2 ตารางที่ 1.1-2 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 3  

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

ร้อยละ 
 

60 
=(3/5*100) 

ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 5.00 
=(60/60)*5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 
น้ าหนัก จ านวน ผลรว

มถ่วง
น้ าห
นัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 4 0.8 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ือ

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 
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อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 1 1.0 

ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 -  

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5                                                                                                                                                                   1.80  

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

   

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 36 (1.80/5*100) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- -  

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 5 (36/20*5) 
มากกว่าร้อยละ 20 

=5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
  ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครั้งที ่3/2562 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ใน วาระเพ่ือพิจารณาเรื่อง 
แผนการก ากับติดตาม ผลที่เกิดกับอาจารย์ ด้านการคงอยู่ของอาจารย์  โดยน าผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษา 2562  ใน 3 ประเด็น คือ ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

จากการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 มี ผลที่เกิดกับอาจารย์ ด้านการ
คงอยู่ของอาจารย์ 3 ด้าน ดังนี้ 
 จากการด าเนินงานการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เป็นระบบ มี
กระบวนการที่ชัดเจน เป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ ท าให้
คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงฝ่ายบริหารของคณะได้วางแผนรองรับ
อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อไว้ตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และมีแนวโน้ม
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562  
 จากการด าเนินงานตามระบบการบริหารอาจารย์ ทั้งเรื่อง ภาระงานของ
อาจารย์ประจ า การจัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ถึงแม้จะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะมีภาระงานสอนมาก แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก็พึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากเป็นการท างานที่มีความสุข และมี ระบบนิเวศน์สนับสนุนการ
เรียนรู้ (Eco-system) รองรับภาระงานสอนอย่างครบถ้วน รวมถึงมีหลักสูตรก็จัดสรร
สวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผนกลไกและระบบที่มหาวิทยาลัยวางไว้ ท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และมี
แนวโน้มความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2561 

 

 

 

ET 4.3.1 รายงาน
การประชุม -
3/2562 
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  จากการด า เนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 จากการวางแผนการ
ด าเนินงาน  ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ ความต้องการการศึกษาต่อของ
อาจารย์ และ ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ พบว่า อาจารย์มี
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน เช่น 

 - อาจารย์มีผลงานส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติและได้รับรางวัลจนเป็นที่
ยอมรับในแวดวงนักประดิษฐ์  

- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
และ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-
New Gen Award 2020) 2-6 กุมภาพันธ์  2563 ณ Hall 102 - 104ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

- ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”  1 รางวัล จากผลงาน ระบบติดตามสถานะการ
ให้น้ าเกลือแบบไร้สาย 

- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”  1 รางวัล จากผลงานเครื่องเสริมสร้าง
สมรรถภาพขา 

 
 

ภาพที่ 1 วันนักประดิษฐ์ 63 
 

- "มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า    เซ
นทรัลเฟสติวัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 2 มหกรรมวิจัย “RUTS Research Expo 2019" 
 
 

 - อาจารย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1.โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณประจ าปี  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ชื่อโครงการรูปแบบการพัฒนาระบบศูนย์การค้าออนไลน์ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการขาย  ประกอบด้วยคณะผู้จัย ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  
อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร และนางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี (50:25:25) 

2.โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจ าปี  2562  ชื่อโครงการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI) ส าหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลาจ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์บุษราคัม 
ทองเพชร และ อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ ์(70:30)  

3.โครงการวิจัยเพ่ือของบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจ าปี  2562  ชื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบ MIAP รายวิชา การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครูวิชาชีพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร และ อาจารย์พิชิต  เพ็งสุวรรณ 
(70:30) 
 - อาจารย์มีจ านวนผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนลดลง แต่สามารถเพ่ิมคุณภาพของงานวิชาการเป็น
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารในนานาชาติได้  
 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีการศึกษา) 
2558 2559 2560 2561 2562 

- 3 เรื่อง 7 เรื่อง 9 เรื่อง 5 เรื่อง 
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 - จากการมีระบบพ่ีเลี้ยงการท าต าแหน่งทางวิชาการท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 3 ท่านมีก าลังใจที่ดีในการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 ซึ่งจากการด าเนินงานตามระบบดังกล่าวท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และมีแนวโน้มความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2561  

จากการติดตามผลการด าเนินงานของแผนการก ากับติดตาม ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ ด้านการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์ ยังคงเดิม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่มีการลาศึกษาต่อ ลาออก และโอนย้าย ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบ 5 คนหลักสูตร  และมีแนวโน้มความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561  

จากการด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2562 ใน วาระเพ่ือรายงานแผนการก ากับติดตาม ผลที่เกิดกับอาจารย์ ด้าน
การคงอยู่ของอาจารย์ พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์   โดยที่ประชุมพึงพอใจต่อผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ด้านความคงอยู่ของอาจารย์ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนทุก 6 เดือน เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ได้ด าเนินการ
ตามระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ได้เร็วมากขึ้น  
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

รายการ ปี
การศึกษา

2558 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2559 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2560 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2561 
 

ปีการศึกษา
2561 

(ปีประเมิน) 
(คน) 

สถานะ 
การ

เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

5 5 5 5 5 
คงเดิม 

 
100 

 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 (P) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ใน วาระเพ่ือพิจารณา
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เรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร เ พ่ือร่วมกันพัฒนา
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและ
ระยะเวลาในการประเมิน ให้ครอบคลุม 5 ด้าน  
 

(D)  หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้   

1) ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4) ด้านการบริหารหลักสูตร 

5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       

 (C) จากการติดตามผลการด าเนินงาน เรื่อง แผนการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักผลสูตร พบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.65 และมีผลการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ/โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติ และสามารถจ าแนกเป็นปี
การศึกษาไดด้ังนี้ 
ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร   

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

1.ด้านการรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.67 4.73 4.67 4.67 4.73 

2.ด้ านระบบการบริหาร
อาจารย์ 

4.65 4.70 4.65 4.65 4.70 

3.ด้านระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 

4.48 4.56 4.60 4.68 4.64 

4.ด้านการบริหารหลักสูตร 4.40 4.52 4.68 4.64 4.68 
5. ด้ า นสิ่ ง สนับสนุนการ
เรียนรู ้

4.64 4.52 4.60 4.60 4.60 

รวมทุกด้าน 4.57 4.61 4.64 4.65 4.67 

จากผลการด าเนินงานในปี 2562 การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.67 และพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

ET 4.3.2 รายงาน
การประชุม 
7/2561  
 
 
ET 4.3.3 ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ต่อการบริหาร
หลักสูตร 1/2561
และ 2/2561 
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ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย = 4.73) รองลงมาคือด้าน
ระบบการบริหารอาจารย์ (ค่าเฉลี่ย = 4.70)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ค่าเฉลี่ย = 4.64)   

(A)  จากการประชุมของหลักสูตรสาขาวิชา ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 มกราคม 

2561 ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร

หลักสูตร  นั้น พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ โดยมติที่ประชุมได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ในปีการศึกษาถัดไป มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

โดยได้วางแผนดังนี้ 

  1. ให้ฝ่ายบริหารและวางแผนของหลักสูตรสาขาวิชา นั่นคือ ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์  

ด าเนินการจัดท าแผนเกี่ยวกับการจัดซื้อ วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ              

          2.  ให้ฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอต่อฝ่ายบริหารของคณะฯ เพื่อ
ประสานงานและด าเนินเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันในสาขาวิชา และร่วมกับ
หลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ  
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  

รายการ ปีการศึกษา  (ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) 
2558 

 
2559 2560 2561 2562 สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อัตราการ

คงอยู่ 
(ร้อยละ) 

 
 
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสตูร 

4.57 4.61 4.64 4.65 4.67 เพิ่มขึ้น  

เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดับ..3.0....... ระดับ 4.0 4.0  
4.2   5.00 

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัว
บ่งชี้  

(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ..20....... ร้อยละ 20 5.0 
4.2 (2) ร้อยละ..40....... ร้อยละ 60 5.0 
4.2 (3) ร้อยละ..32....... ร้อยละ 36 5.0 

4.3 ระดับ..3.0....... ระดับ 4.0 4.0 4.33 
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จ านวนที่
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา  

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2553 66 43          12 65.15 81.82 

2554 103   52        16 50.49 84.47 

2555 88     68      10 77.27 88.64 

2556 84       61    4 72.62 95.24 

2557 76         46  7 60.53 90.79 

2558 69           46 22 66.67  

2559 74            15   

2560 72            16   

2561 46            9   

2562 61          

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านการศึกษาไม่เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนส าเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ (ระดับ 
ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาสายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

2. ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ค่อนข้างน้อย 

3. นักศึกษาสอบได้รับราชการระหว่างเรียน 
4. นักศึกษา ปี 2555 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดส้ าเร็จ

การศึกษา ก่อนคณะอื่นเนื่องจากช่วงของการ ฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 ตรงกับ สอศ. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
ของความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งม่ันที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
การรับนักศึกษา 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ประกอบด้วย รับสมัครผ่านระบบออนไลน์   

(1) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ด้วยระบบ TCAS รอบที่ 1 
Portfolio, รอบท่ี 2 โควตา, รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 4 Admission และ รอบที่ 
5 การรับตรงอิสระ  

(2) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบท่ี 1 โควตา, 
รอบท่ี 2 สอบตรง และ รอบท่ี 3 รับตรงอิสระ  

(3) วิธีการคัดเลือกนักศึกษา (ระบบ TCAS) โดย การสอบตรง, การรับสมัครโควตา 
และ การสอบ Admission โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ก าหนดแผนการรับนักศึกษา 

1.1  วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย 
(1) ปัจจัยภายนอกหลักสูตร เช่น ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 
(2) ปัจจัยภายในหลักสูตร เช่น จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป็นต้น 
(3) แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

2.  ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา 
2.1  ก าหนดเป้าหมายจานวนที่รับนักศึกษา โดยการพิจารณาอัตราสัดส่วนอาจารย์ต่อ

นักศึกษาตามกลุ่มสาขา และเกณฑ์มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ 
3.  ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษา 

3.1  ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ซึ่งเกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษาในการรับ
นักศึกษา ประกอบด้วย เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด สอน, สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร
, สอดคล้องกับประเภทของ หลักสูตร, สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
หลักสูตร, สอดคล้องกับผลลัพธ์ และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในหลักสูตร  

3.2  พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยเกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพในการ คัดเลือก
นักศึกษา คือ มีความเหมาะสม, เชื่อถือได้, โปร่งใส, เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่
สมัครเรียน  

3.3  แนวทางการรับนักศึกษา (https://admission.rmutsv.ac.th) รับสมัครผ่าน
ระบบออนไลน์ 

(1) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ด้วยระบบ TCAS รอบที่ 1 
Portfolio, รอบท่ี 2 โควตา, รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 4 Admission และ รอบที่ 
5 การรับตรงอิสระ 

(2) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 1 
โควตา, รอบท่ี 2 สอบตรง และ รอบท่ี 3 รับตรงอิสระ 
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(3) วิธีการคัดเลือกนักศึกษา (ระบบ TCAS) โดย การสอบตรง, การรับสมัครโควตา 
และ การสอบ Admission 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ฯ ด าเนินการรับนักศึกษาโดยใช้ระบบและกลไกของ
คณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ  

https://admission.rmutsv.ac.th ดังนี ้
( P)  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะชุ ม ค รั้ ง ที่  8 / 256 1  วั น ที่   

12 มกราคม 2561 วางแผนการรับนักศึกษาใหม่โดยวิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครโควตา 
แนวทางการแก้ปัญหาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559 2560 2561 และ 
2562 ) ทั้งนี้ได้น าแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในรอบปี 2562  
มาปรับปรุงกระบวนเกี่ยวกับการรับนักศึกษา โดยจะมุ่งเน้น ปรับปรุงรูปแบบของการแนะ
แนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆให้เกิดการรับนักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
ทั้งนี้ได้สรุปผลการประชุมวางแผนการรับนักศึกษา รายชื่อกรรมการ สอบสัมภาษณ์ และ
รับรายงานตัว ก าหนดจ านวนนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาส่งไปยังคณะฯ (ฝ่าย
วิชาการ) เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศรับ
สมัครของคณะฯ และแจ้งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประกาศรับ
สมัครนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยในปีนี้ ระบบการรับนักศึกษา ได้มี ระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เป็นปีที่แรก ได้ก าหนดในแผนไว้
ดังตารางนี้  
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แผนการรับนักศึกษา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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 ในปีการศึกษา 2562 แผนการรับนักศึกษา จ านวน 60 คน โดยก าหนดคุณสมบัติผู้
เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกประเภทหรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน โดยมี
การปรับเปลี่ยน แผนการรับ TCAS ปี 2561 จากเดิม 40 คน เป็นแผนการรับ TCAS ปี 
2562 จ านวน 20 คน และแผนการรับ มทร. ปี 2561 จากเดิม 20 คน เป็นแผนการรับ 
มทร. ปี 2562 จ านวน 40 คน  ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีผลการเรียนตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนดและเป็นไปตามประกาศของมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการรับนักศึกษา   

     
(D)หลักสูตรมีการน าระบบการรับนักศึกษามาใช้ในการปฏิบัติ/หรือด าเนินการส าหรับ

รับนักศึกษาท้ังในส่วนของการรับนักศึกษา TCAS และระบบมทร.(โควตาและรับตรง) ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้มีนักศึกษามาสมัคร รวมทั้งสิ้นจ านวน 86 คน 
โดยนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ก าหนด 
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       (C) จากแผนการรับนักศึกษาปี 2562 ได้ก าหนดแผนรับไว้ทั้งหมด 60 คน แต่มี
นักศึกษามารายงานตัวทั้ง TCAS และมทร. รวม 50 คน มีนักศึกษาเกินจากแผนที่ได้ตั้งไว้ 
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง สลับยอดระหว่าง TCAS กับ มทร. ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาฯ จะได้
ยอดจาก มทร. ยืนยันสิทธิ์ มากกว่า TCAS   
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(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลจากผลการด าเนินงานการรับด นักศึกษา 
เพ่ือพิจารณาจ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้      

ET 3.1.1 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
8/2561  
 
 
ET 3.1.2 
แผนการรับ
นักศึกษาใหม่ 
2562  
 
ET 3.1.3 
ข้อมูลนักศึกษา
ใหม่  
 
ET 3.1.4 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 
และรับรายงาน
ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1.5 
นักศึกษามา
รายงานตัว 
2562 
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1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่  5 ที่ออกไปปฎิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 และ 2 ใน
สถานศึกษาต่างๆ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆในคณะฯ เพ่ือเป็นทางเลือกให้
นักเรียนหรือนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ  

2. หลักสูตรสาขาวิชาฯ จะให้มีการจัดโควตาพิเศษ ส าหรับนักเรียนในระดับ ปวช. 
ในวิทยาลัยที่มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนเป็นกรณีพิเศษ 

3. ช่องทางการแนะแนวให้เข้าถึงสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยหลักสูตรสาขาวิชา 
จัดโครงการ แบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาฯ และรับสมัครเอง 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีแนวทางเพ่ือรองรับต่อการผลิตบัณฑิต

อย่างเป็นระบบตามแบบแผน  และได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพ้ืนฐานที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดของนักศึกษา
แรกเข้าที่ปรากฎใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณา 
  1.1 ด้านจ านวนนักศึกษา 
  1.2 ด้านคุณสมบัตินักศึกษา 

2. จัดกลุ่มนักศึกษา เพ่ือเตรียมตัวในการเรียนปรับพ้ืนฐาน  
3. ด าเนินการปรับพื้นฐาน 

4. ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5. ประชุมสรุปผล 

  5.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพื้นฐาน 

  5.2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 
6. ประชุมติดตามและประเมินผล ของระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 
  6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
  6.2 ระดับผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
  6.3 รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

รับการศึกษาซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 21  มิถุนายน 2562   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              1. ในวันรายงานตัวทางคณะฯ จะแจ้งก าหนดวันที่นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้อง
เข้ารับการเรียนปรับพ้ืนฐาน  
              2. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานใน
รายวิชา   

- วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
- วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
โดยทั้งสองวิชาได้ตั้งเกณฑ์ผ่านที่คะแนนร้อยละ 50.00  และคนที่ไม่ผ่านจะ

ก าหนดให้มาเรียนเสริมเพ่ิมเติมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน   
              3. หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยฝ่าย
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตร
ภายในคณะ ทั้งนี้คณะได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม และโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1.5 
โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา  
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     (D) ในวันปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาได้นัดสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ปกครองเป็น
รายบุคคล โดยสอบถามถึงความพร้อมของนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอบถาม
ถึงการหาที่พักและอาชีพของผู้ปกครอง รวมทั้งได้สอบถามถึงปัญหายาเสพติดและการพนัน 
และหลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือสานความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตรภายในคณะ พร้อมทั้งการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 
       (C) หลักสูตรสรุปผลผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่าระบบ
และกลไกดังกล่าวสามารถช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนมากขึ้น แต่ในด้านการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ไม่ได้มี
การปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาซึ่งอาจจะท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวในด้าน
การเรียนได้  โดยมีผลคะแนนดังนี้ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1.5 
รายงานการ
ประชุม 4/2562 
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เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 

 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ร่วมกันประชุมในครั้งที่ 4 วันที่ 11 กันยายน 
2562 เพ่ือทบทวนเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ร่วมพิจารณาแผนและให้
ด าเนินการแก้ไขในรายละเอียดดังนี้ 
 1. ควรมีการก าหนดรายวิชาที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้สอดคล้องกับ
ปัญหานักศึกษาแรกเข้า ที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานหรือการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี
จิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
(ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้ง
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดช่องทางเวลาการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 
5. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

         ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
        (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา ในเรื่องแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามนักศึกษา ร่วมประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 
2562 เพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนว แก่นักศึกษา 
นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2562 ส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) และจัดส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาลงในระบบต่อไป 
         นอกจากนี้ประธานหลักสูตรยังมอบอาจารย์ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้
ควบคุมดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
                1. การจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา 
       2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
       3. การแนะน าเรื่องทุนการศึกษา 
       4. การวางแผนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน  
         (D)  จากการประชุม ในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 
1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้ค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียนและให้ค าแนะน าในการปรับแผนการศึกษา  

หลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่นักศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ตามที่นักศึกษา
ต้องการ โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น ตารางนัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.1 รายงาน
การประชุม 1/2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

หมายในแผนการสอน สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
     *กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้
ทราบอย่างเร่งด่วน            
         (C) จากการท าแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามผล ตัวอย่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา1/2562) ติดวิกกฤต  
จ านวน 2  คน (ชวัลกรและพรเทพ) ผลจากวางแผนปรับแผนการศึกษา  ส่งผลให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2/2562) ที่อยู่ในสถานะวิกฤต จ านวน 1 คน(กวิภัฎ)  
มีผลการเรียนดีขึ้น 2 คน (ชวัลกรและพรเทพ) และนักศึกษาสถานะวิกฤตเพ่ิม 1 คน 
(กวิภัฎ)  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการน าข้อมูล
ของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลายท่าน พบว่านักศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านการเงิน ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และปัญหายาเสพติด นอกจากนี้
จากข้อมูลพบว่านักศึกษาบางส่วนขาดการติดต่อทั้งตัวนักศึกษาและผู้ปกครอง 

 
          (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562  มีการทบทวนแผนและกระบวนการ ตลอดจนก ากับติดตาม
ผลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และให้มีการรายงานผลพร้อมหลักฐานอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขั้นต้น ให้เสนอเรื่องไปยังคณะฯ (ฝ่าย
วิชาการ) เพื่อด าเนินการต่อไป 
         นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับคณะ ทบทวนในเรื่องแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ โดยมีการมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและควร
ดูแลนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงติดวิกฤต รอพินิจ รายงานผลมายังคณะฯอย่า ง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.2 การยืนยัน
การลงทะเบียนของ
นักศึกษา 
จากระบบ 
 
ET 3.2.3 แบบฟอร์ม
แผนฟื้นฟูนักศึกษาที่
มีสถานะวิกฤต รอ
พินิจ 1 รอพินิจ 2 
และรอพินิจ 3 
 
ET 3. 2. 4 ผ ล ก า ร
เรียนนักศึกษาหลัง
ท าแบบฟอร์มแผน
ฟ้ืน ฟูนั กศึ กษาที่ มี
ส ถ านะวิ ก ฤต  ร อ
พินิจ  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
          1.ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 

1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
          2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ  
          3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
        (P) อาจารย์ในหลักสูตรประชุมในวาระการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 3 
ตุลาคม 2562 เพ่ือวางแผนและทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559 ปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยในที่ประชุมเห็นควรว่านักศึกษาควรมีทักษะพ้ืนฐานที่
ต้องใช้ในการท างานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทักษะทางสารสนเทศ 
ทักษะทางด้านชีวิตและอาชีพจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติ โดยมี
รายละเอียดการพิจารณาและวางแผนดังนี้ 
         1. จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งหาวัสดุฝึกสื่อการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.6 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
5/2562 
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 2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
         (D) หลักสูตรได้น าแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในเวที
ระดับชาติ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมพร้อม 
 2. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  

 จากการทบทวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน โดยส่งอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมต่างๆ ตามแนวทางความถนัด
ของอาจารย์ในหลักสูตร  
 3.การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้คัดเลือกนักศึกษา โดยน าผลจากการฝึก
ปฏิบัติการสอนในรายวิชา วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน และวิชาวิธีการ
สอนเฉพาะทางเทคโนโลยี เพ่ือเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ 
Teaching Academy Award 2020 ครั้งที่ 9 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง กทม. ซึ่งหลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ประเภทการสอน 2 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มการสอนไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/
โทรคมนาคม และกลุ่มการสอนคอมพิวเตอร์  และกลุ่มการแข่งขันประเภทสื่อการสอน 
Software  

3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษา โดยน าผลจาก
การน าเสนอวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชา โครงงาน และรายวิชาดิจิตอล 2 ส่งเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการ PITCHING ข้อเสนอโครงการที่สามารถสร้างได้ ใช้ได้ 
เกิดประโยชน์จริง ซึ่งแบ่งผลงานเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านอาชีวศึกษา ( Edu-Tech)
ด้านสุขภาพ ( Health-TECH) ด้านพลังงานสะอาด (Clean-Tech)และด้านการ
ท่องเที่ยว (Travel - Tech) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 28 ทีม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.7 โครงการ
Teaching  
academy 2020 
 
 
 
ET 3.2.8 โครงการ
ประกวดงานวิจัยของ
นักศึกษา 
 
ET 3.2.9 โครงการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ET 3.2.12 เกียรติ
บัตร Teaching 
Academy Award 
2020 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -51-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 

ภาพที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 

3.3 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา โดยการเข้าร่วม
โครงการที่สะท้อนถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรืองานสาธารณะต่างๆ ร่วมกับคณะ 

-จัดพิธีทอดผ้าป่าและท าบุญเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่มีความประพฤติดี  

- โครงการครุศาสตร์สดใสร่วมใจลดใช้พลาสติก เพ่ือรณรงค์นักศึกษา
ใส่ใจการลดขยะจากพลาสติก 

- โครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ วัดสระ
เกษ 

- ร่วมกิจกรรม "ค่ายผู้น าเยาวชนดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย" ณ 
ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ (NBI) เพ่ือวางรากฐาน
แนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้กับเยาวชน 

-หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธี
ท าบุญหลักสูตร ประจ าปี 2563 เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

- ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ปันน้ าใจช่วยเหลือสังคม สโมสรนักศึกษา
ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือช่วยเหลือสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID -19) โดยมีการลงพ้ืนที่บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ แผงกั้นกัน
กระเด็นของน้ าลาย (Face Shield) ณ โรงพยาบาลสงขลา และจุดคัดกรองในเขต อ าเภอ
สิงหนคร อ าเภอสทิงพระ ทั้งนี้ยังร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แก่วัดไทรงาม และ
ประชาชนทั่วไป แม่ค้า จักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา

 
 
ET 3.2.10 โครงการ
บริการวิชาการ อบรม
เชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยี 5G ด้วย 
NB-IoT AIS  
 
ET 3.2.11 โครงการ
บริการวิชาการจัดบูท
กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ บูทให้
ความรู้ด้านไฟฟ้า
เบื้องตน้ 
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และใกล้เคียง โดยอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นของน้ าลาย (Face Shield) ข้าวสาร
อาหารแห้ง ล้วนมาจากการสมทบทุนจากการรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ ผ่านสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

3.4 หลักสูตรสาขาวิชาได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ จัดโครงบริการ
วิชาการ  2  โครงการดังนี้ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS บรรยายให้
ความรู้ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดบูทกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ บูทให้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 

3.5 หลักสูตรสาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชา 
โครงงาน 2 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่าง ๆ  

- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
และ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-
New Gen Award 2020) 2-6 กุมภาพันธ์  2563 ณ Hall 102 - 104ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

- "มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล
เฟสติวัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

- เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The 
Exhibition “Smart Digital Education for All” หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ส่งนักศึกษา เข้า
ร่วมประกวดแข่งขัน ในกิจกรรม 1). PITCHING สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมติดดาว 2).Ed talk 
3).การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวส. 
        (C)  ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั้งในและ

ET 3.2.13 ผลการ
เข้าร่วมโครงการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 ET 3.2.14 เกียร
บัตรแข่งขัน“วันนัก

ประดิษฐ์ 63 ”  
 
 
ET 3.2.15 เกียรบัตร 
Rmut2019  
 
 
 
 
ET 3.2.16 รายงาน
การประชุม 6/2562 
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นอกหลักสูตร ท าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ตลอดจนได้รับรางวัล
ในโครงการต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ผลจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันใน  Teaching Academy Award 
2020 ครั้งที่ 9 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มการสอนคอมพิวเตอร์ 

 

     
 

ภาพที่ 4 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มการสอนคอมพิวเตอร์ 
3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษา โดยน าผลจากการ

น าเสนอวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาโครงงาน ส่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการ 
PITCHING ข้อเสนอโครงการที่สามารถสร้างได้ ใช้ได้ เกิดประโยชน์จริง ซึ่งแบ่งผลงาน
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านอาชีวศึกษา ( Edu-Tech) ด้านสุขภาพ ( Health-TECH) ด้าน
พลังงานสะอาด (Clean-Tech) และด้านการท่องเที่ยว (Travel - Tech) ได้รับรางวัล
ดังนี้  

2).ด้านสุขภาพ (Health-
TECH) 
 

1.ระดับดีเยี่ยม เงินรางวัล 12,000บาท 

 
 

2.ระดับดีเด่น เงินรางวัล 9,000 บาท 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -54-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
3.ระดับดี เงินรางวัล 6,000 บาท 

 
3).ด้านพลังงานสะอาด 
(Clean-Tech) 
 

1.ระดับดีเด่น เงินรางวัล 9,000 บาท 

 

4).ด้านการท่องเที่ยว 
(Travel - Tech) 

1.ระดับดีเยี่ยม เงินรางวัล 12,000 บาท 

 
3.ระดับดี เงินรางวัล 6,000 บาท 

 
   
ภาพที่ 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  

และงานสร้างสรรค์ (PITCHING) 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -55-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
3.3 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา โดยการเข้าร่วมโครงการที่สะท้อน
ถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรืองานสาธารณะต่างๆ ร่วมกับคณะฯ ดังนี้ 
 

1.จัดพิธีทอดผ้าป่าและท าบุญเปิดอาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

 
 

 
 
 
 

2.โครงการครุศาสตรส์ดใสร่วมใจลดใช้
พลาสติก เพื่อรณรงค์นักศึกษาใส่ใจการลด
ขยะจากพลาสติก 
 

 

3.โครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณี
วันสารทเดือนสิบ ณ วัดสระเกษ 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -56-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
4.ร่วมกิจกรรม "ค่ายผู้น าเยาวชนดี เก่ง กล้า 
อาสาพัฒนาสังคมไทย" ณ ค่ายกรมหลวง
สงขลานครินทร์ 

 
5.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จัดพิธีท าบุญหลักสูตร ประจ าปี 2563 

 
6.ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ปันน้ าใจ
ช่วยเหลือสังคม สโมสรนักศึกษาร่วมกับงาน
พัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID -19) 

 
ภาพที่ 6  หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา 

3.4 หลักสูตรสาขาวิชาได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ จัดโครงบริการ
วิชาการ  2  โครงการดังนี้ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS บรรยายให้
ความรู้ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -57-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

     
 

ภาพที ่7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS 
- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดบูทกิจกรรม
เปิดโลกการเรียนรู้ให้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 

 

 
 
ภาพที่ 8  กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้.......รร.วรนารีเฉลมิ   

3.5 หลักสูตรสาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชา 
โครงงาน 2 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในงานต่าง ๆ  

- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
และ “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-
New Gen Award 2020) 2-6 กุมภาพันธ์  2563 ณ Hall 102 - 104ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

- ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน”  1 รางวัล จากผลงาน ระบบติดตามสถานะการให้
น้ าเกลือแบบไร้สาย 

- ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”  1 รางวัล จากผลงานเครื่องเสริมสร้าง
สมรรถภาพขา 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -58-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 

ภาพที่ 9 วันนักประดิษฐ์ 63 
 

- "มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า    เซ
นทรัลเฟสติวัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

   
 

ภาพที่ 10 มหกรรมวิจัย “RUTS Research Expo 2019" 
 

- เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The 
Exhibition “Smart Digital Education for All” หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้ส่งนักศึกษา เข้า
ร่วมประกวดแข่งขัน ในกิจกรรม 1). PITCHING สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมติดดาว 2).Ed talk 
3).การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ระดับ ปวส. 

 
 
 

  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -59-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 

 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

 
ภาพที่  11  Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for 

All” 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -60-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 

(A) หลักสูตรสาขาวิชาได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 6 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 
ได้ทบทวนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
กิจกรรมปีถัดไป ดังนี้ 

1.ส าหรับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Teaching นั้น   ในปี
การศึกษาต่อไป และให้ได้รับรางวัลมากขึ้น ควรด าเนินการตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 
และฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ก่อนไปแข่งขันอย่างน้อย 3 เดือน  

2.ส าหรับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 
(Thailand Inventors’ Day 2020) ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  นั้น ปีการศึกษาถัดไป หากต้องการให้ได้รับ
รางวัลเพิ่มข้ึน หลักสูตรสาขาวิชาควรด าเนินการดังนี้ 

2.1พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน  
2.2ก่อนส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าแข่งขัน ควรเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่

กลุ่มเป้าหมาย เช่น  ชุมชน โรงพยาบาล  สถานศึกษา  เป็นต้น 
 

 
 
เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -61-  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

การคงอยู่   
ปี

การศึก
ษา 

จ านวน
รับเข้า จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

จ านวนท่ี
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา  

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ 

255
7 

255
8 

255
9 

256
0 

2561 2562 

2553 66 43          12 65.15 81.82 

2554 103   52        16 50.49 84.47 

2555 88     68      10 77.27 88.64 

2556 84       61    4 72.62 95.24 

2557 76         46  7 60.53 90.79 

2558 69           46 12   82.61 

2559 74            5   93.24 

2560 72            9   87.50 

2561 46            7   84.78 

2562 61          

 
(P) หลักสูตรฯสาขาวิชามีการประชุมทบทวนปัญหาจากปีผ่านมา ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กันยายน 

2562  เพ่ือวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา โดยในการวิเคราะห์จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
          1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน วิธีการเรียนรู้ 
ทัศนคติต่อหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน  
         2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
         3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่าง ๆ  

ประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลนักศึกษาและวางแผนฟ้ืนฟู ส าหรับ
นักศึกษาที่มีสภาวะวิกฤต รอพินิจ อย่างใกล้ชิด เป็นรายบุคคลและอาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะ      
(ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและ
ด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.3.1 
รายงานการ
ประชุม ครั้ง
ที่ 6/2562 
 
 
ET 3.3.2 
ทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -62-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

          
(D) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการเกี่ยวกับการคงอยู่ของนักศึกษา แต่ละด้าน 

ดังนี้  
          1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น หลักสูตรมอบหมายให้นักศึกษารุ่นพ่ี ดูแลนักศึกษารุ่น
น้อง โดยการสร้างสายรหัส (พ่ีเทค น้องเทค, พ่ีเอ็นดู น้องเอ็นดู) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและ
ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนของนักศึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะวิกฤต 
รอพินิจ 
         2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ส ารวจนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านการเงิน เพ่ือน าไปพิจารณาเงื่อนไขในการขอทุนเพ่ือการศึกษาของคณะฯ มหาวิทยาลัย
และทุนภายนอก   
         3. ปัญหาด้านสังคม เช่น หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหา 
ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่าง ๆ                
 
         (C) หลักสูตรได้สรุปแผนด าเนินการการคงอยู่ของนักศึกษา ผลสรุปได้ว่านักศึกษามีเปอร์เซ็นต์
การคงอยู่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา ดังตารางต่อไปนี้  
 
        (A) จากประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 ได้มีการร่วมประชุมทบทวนประเด็น
ปัญหาที่ท าให้นักศึกษาลาออกระหว่างเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถคง
อยู่ได้ตลอดจนจบการศึกษา มีข้อสรุปดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา 

2.จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (เพ่ือนเรียนดีช่วยเพื่อนเรียนอ่อน) 
3.หลักสูตรได้เสนอแนะให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานและจัดท าแผนการเรียน ให้กับนักศึกษา

ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงวิกฤต รอพินิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.3.3 
การคงอยู่
ของนักศึกษา 
 
 
ET 3.3.4 
รายงานการ
ประชุม   



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -63-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

 
การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็น
หลักสูตรที่มีการควบคุมโดย คุรุสภา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง
อนุมัติและออกให้โดยคุรุสภาซึ่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรก าหนดให้เรียน 5 ปี  โดยที่เรียนใน
มหาวิทยาลัย 4 ปีการศึกษา และฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา และก าหนดให้
นักศึกษาต้องเรียนผ่านทุกวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีการศึกษาแล้วก็จะถือ
ว่าส าเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 12 มกราคม 2562 เพ่ือทบทวนปัญหาและวางแผนให้
นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการเรียนโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. มีระบบการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเรียน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน 
4. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายเพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 
5. มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ให้แก่นักศึกษา 
6. มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. มีการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาโดยการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน 

        (D) หลักสูตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาให้

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามช่วยเหลือให้
ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีปัญหา  

2. มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน ทุก ๆ ปีการศึกษา ซึ่งจะมีการปรับพ้ืนฐานใน
รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาช่างพ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

 (C) หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาโดยการจัดท าแผนวิกฤต  เพ่ือ
ฟ้ืนฟูนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งผลการด าเนินการตามแผนวิกฤต ผลปรากฎกว่า มีนักศึกษาพ้น
สถานะวิกฤตจากจ านวนทั้งหมด 2 คน พ้นสถานะวิกฤต 1 คน   

หลักสูตรสาขาวิชาได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก และมีนักศึกษา
จบตามหลักสูตรจ านวน 5 รุ่น  

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 65.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.5 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
7/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2.6 
แผ่นฟื้นฟู



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -64-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 50.49 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 77.27 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 72.62 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 60.53 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 66.67 
 

ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้นพบว่าเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย 
เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน นักศึกษาออกกลางคัน  ตกค้างจากผล
การเรียนในวิชาศึกษาทั่วไปเนื่องจากพ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน เป็นต้น  
    (A) มีการจัดท าแผนฟื้นฟูนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในสถานะวิกฤต รอพินิจและนักศึกษาค้างจบ 
ตลอดจนนักศึกษาที่เสี่ยงสภาวะวิกฤต รอพินิจ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้จัดท าแผน
ฟ้ืนฟู และรายงานผลการด าเนินงานมายังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ)  
ตารางแสดงแนวโน้มการส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
การส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีที่ผ่านมา) 

สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2557 65.15 - - 
2558 50.49 14.66 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
2559 77.27 26.78 เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 
2560 72.62 4.65 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
2561 60.53 12.09 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

2562 66.67 X  

    

 
 

นักศึกษาท่ี
อยู่ในภาวะ
วิกฤต รอ
พินิจ 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
            (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมทบทวนปัญหาและวางแผนการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้

 
 
ET 3.2.7
แบบสอบถาม



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -65-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่นักศึกษา ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน
หลักสูตรเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 (D) หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร  
      หลักสูตร น ามาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 7  ด้าน ได้แก่ 

                1) ด้านหลักสูตร 
                2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
                3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 
                4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
                5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
                6) ด้านการวัดและประเมินผล 
                7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  

นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดแข่งขัน 
หลากหลายเวที ตามความถนัดของหลักสูตรสาขาวิชา  

(C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก  โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ ตามตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหาร

หลักสูตร 
2558 2559 2560 2561 2562 

1) ด้านหลักสตูร 4.19 4.22 4.22 4.21 4.25 

2) ด้านกระบวนการคดัเลือกนักศึกษา 4.12 4.13 4.16 4.15 4.20 

3) ด้านอาจารย์ผูส้อน 4.22 4.25 4.26 4.27 4.30 

4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู ้ 4.16 4.18 4.15 4.13 4.13 

  5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.23 4.26 4.32 4.34 4.38 

6) ด้านการวัดและประเมินผล 4.10 4.17 4.24 4.26 4.26 

7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

4.28 4.58 4.60 4.66 4.58 

รวมทุกด้าน 4.19 4.25 4.28 4.29 4.30 

                ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษา (มีอะไรบ้าง/ไม่มี และถ้ามีควรท าอย่างไร) 
         (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือสรุปผล

และทบทวน เพ่ือปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ในปีการศึกษา 

ความพึง
พอใจ
นักศึกษาต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8 
รายงานการ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2562 นั้น ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา แต่หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้ 

 ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ มอบอาจารย์แต่ละท่านดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอนพร้อมใช้งาน 

 ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ กิจกรรมแนะน าหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ประกาศช่องทางการรับข่าวสาร 
facebook และ Line กลุ่มเฉพาะ นศ. แต่ละรุ่น 

 ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่นักศึกษา 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปี
การศกึษา 

2558 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2559 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2560 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2561 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศกึษา

2562 
(คะแนน
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจและผล
การจดัการขอ้รอ้งเรียน
ของนกัศกึษา 

4.19 4.25 4.28 
 

4.29 4.30 เพิ่มขึน้ 
ปีประเมนิเทียบกับปี

ที่ผ่านมา 

 
 

ประชุม 
6/2562 
 
 
 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย .ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
3.1 3.0 3.0   
3.2 3.0 4.0   
3.3 3.0 3.0   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ค่าเฉลี่ย 

2553 จ านวนจบในรุ่น 43      

 

จ านวนรับเข้าในรุ่น 66      

ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 65.15      

2554 จ านวนจบในรุ่น  52     
จ านวนรับเข้าในรุ่น  103     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น  50.49     

2555 จ านวนจบในรุ่น   68    
จ านวนรับเข้าในรุ่น   88    
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น   77.27    

2556 จ านวนจบในรุ่น    61   
จ านวนรับเข้าในรุ่น    84   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น    72.62   

2557 จ านวนจบในรุ่น     46  
จ านวนรับเข้าในรุ่น     76  
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     60.53  

2558 จ านวนจบในรุ่น      46 
จ านวนรับเข้าในรุ่น      69 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      66.67 

 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น =       จ านวนจบในรุ่น 
       จ านวนรับเข้าในรุ่น 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบเกิดข้ึนมาจากหลายปัจจัย ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน  
2. นักศึกษาออกกลางคันเนื่องจาก  

2.1 ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนการสอนของระบบมหาวิทยาลัยได้ 
2.2 ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

3. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากพ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน 

4. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาโครงงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติงานตามแผน 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

X 100 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 46 100  

 
สรุปจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

44 95.65 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

33 71.74 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 10.87 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

38 82.61 

ตรงสาขาที่เรียน 23 50.00 

ไม่ตรงสาขาที่เรียน 21 45.65 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

6 13.04 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

0 0 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 2.17 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0 0 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 95.65 
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

4.78 

 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน  :  4.78  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2561 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
62.35 31 4.16 สรุปข้อมลู

คุณภาพบณัฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 
2561 จากการ
ประเมินของผู้ใช้
บัณฑิต 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม   4.23 
 (2) ด้านความรู้   4.05 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา   4.11 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   4.25 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

4.11 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย   4.19 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 46 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

15 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

32.61 

เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 32.61   เกณฑ์ประเมิน  :  4.16  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
2.1 ร้อยละ 20 ร้อยละ 32.61 4.16  
2.2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.65 4.78  
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หมวดที ่4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล ำดับ รหสัวิชำ วิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำ กำรกระจำยระดับคะแนน 
สถำนะ 

(แสดงเครื่องหมำย 
หรือ X ) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่ำน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อหำ
ครบ 

1 010110033 ศิลปะกำรพูด 42 42 4 4 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0   

2 01021001 จริยธรรมส ำหรับมนุษย์ 47 42 0 1 14 12 9 6 0 5 0 0 0 0   

3 01021002 มนุษย์สัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 14 11 0 0 6 3 0 2 0 3 0 0 0 0   

4 01021005 จิตวิทยำทั่วไป 34 33 0 3 8 11 10 0 1 1 0 0 0 0   

5 01021007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภำคใต้ 23 22 16 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

6 01023006 แบดมินตัน 42 40 10 14 15 0 0 0 1 2 0 0 0 0   

7 0102510155 คณิตศำสตร์ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   

8 01040003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อกำรด ำรงชีวิต 26 26 9 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

9 01040006 ชีวิตกับเศรษฐกจิพอเพียง 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

10 01312003 สนทนำภำษำอังกฤษ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0   

11 02032008 แหล่งพลงังำนทำงเลือก 36 36 23 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0   

12 02040008 มนุษย์กับสิง่แวดล้อม 5 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -71-  

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล ำดับ รหัสวิชำ วิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ กำรกระจำยระดับคะแนน 

สถำนะ 
(แสดงเครื่องหมำย 
หรือ X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่ำน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปิดสอน มีเน้ือหำครบ 

1 010110011 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 32 32 10 9 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0   

2 01021002 มนุษย์สัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 31 31 5 5 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0   

3 01021005 จิตวิทยำทั่วไป 10 4 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4   

4 01021008 อำรยธรรมไทยในบริบทโลกำภิวัตน์ 17 15 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   

5 0102200158 พลเมืองกบัจิตส ำนึกต่อสังคม 18 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

6 0102510155 คณิตศำสตร์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

7 01040006 ชีวิตกับเศรษฐกจิพอเพียง 24 24 6 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

8 01312001 ภำษำอังกฤษ 1 40 40 5 3 11 12 6 3 0 0 0 0 0 0   

9 01312002 ภำษำอังกฤษ 2 34 34 13 14 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0   

10 01312003 สนทนำภำษำอังกฤษ 17 17 4 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0   

11 01312004 ทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0   

12 01312005 ทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ 11 10 0 0 2 4 4 0 0 1 0 0 0 0   

13 01312015 
ภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพรอ้ม
เข้ำสู่อำชีพ 

14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0   

14 02031001 คณิตศำสตร์ทั่วไป 7 7 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0   

15 02032007 สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร 26 25 13 10 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

16 02032008 แหล่งพลงังำนทำงเลือก 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

17 02040004 คณิตศำสตร์ส ำหรับธุรกิจ 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

18 02040008 มนุษย์กับสิง่แวดล้อม 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -72-  

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล ำดับ รหัสวิชำ วิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ กำรกระจำยระดับคะแนน 

สถำนะ 
(แสดงเครื่องหมำย หรือ X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่ำน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปิดสอน มีเน้ือหำครบ 

1 0102510155 คณิตศำสตร์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   
2 01033001 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

3 01040005 เอเชียอำคเนย์ศึกษำ 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4 01312001 ภำษำอังกฤษ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

5 01312002 ภำษำอังกฤษ 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

6 01312003 สนทนำภำษำอังกฤษ 3 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0   

7 01312004 ทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -73-  

 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

สถานะ 
(แสดงเครือ่งหมาย หรอื X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปดิสอน มีเนื้อหาครบ 

1 14011101 คุณธรรมและควำมเป็นคร ู 48 41 13 5 6 3 11 2 1 7 0 0 0 0 
  

2 14011103 จิตวิทยำส ำหรับครูวิชำชีพ 36 36 12 7 14 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
  

3 14011405 กำรวิจัยเพื่อพฒันำกำรเรียนรู้ส ำหรบั
ครูวิชำชีพ 

53 53 13 8 12 12 6 2 0 0 0 0 0 0 
  

4 14012203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ 

53 53 0 5 21 17 10 0 0 0 0 0 0 0 
  

5 14012506 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 1 38 38 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

6 14013301 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 57 56 20 7 10 11 8 0 0 1 0 0 0 0 
  

7 1401330458 คอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดียทำงกำรศึกษำ 57 57 31 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

8 1401330558 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 54 54 8 9 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

9 14014501 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกจิ 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

10 14014502 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกจิ 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

11 14016302 โครงงำน 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

12 14016303 กำรฝกึงำนทำงวิศวกรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
  

13 14110101 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 1 48 41 12 8 4 8 9 0 0 7 0 0 0 0 
  

14 14110103 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 38 35 2 1 0 2 8 12 10 3 0 0 0 0 
  

15 14110307 โครงงำนทำงอเิล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคม 

53 53 31 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

16 1411110158 วิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 50 42 6 0 4 21 9 2 0 8 0 0 0 0 
  

17 14111102 ระบบบควบคุม 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
  

18 1411110258 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำเบือ้งต้น 48 40 18 15 4 1 2 0 0 8 0 0 0 0 
  

19 14111103 อิเลก็ทรอนิกสก์ ำลงั 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

20 14111104 วงจรไฟฟ้ำ 2 64 64 1 1 12 17 32 1 0 0 0 0 0 0 
  

21 1411210158 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสเ์บื้องต้น 50 41 7 3 6 7 7 5 6 9 0 0 0 0 
  

22 1411210258 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
เบื้องต้น 

48 39 13 11 10 5 0 0 0 9 0 0 0 0 
  

23 1411210358 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 1 32 32 5 10 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 
  

24 1411210458 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 32 32 9 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

25 14112105 วงจรดจิิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

26 14112106 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  

27 1411220858 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 51 51 27 7 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 
  

28 14113103 กำรสือ่สำรดิจิตอล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  

29 14113301 หลักกำรของระบบสื่อสำร 56 56 19 5 7 13 4 8 0 0 0 0 0 0 
  

30 14113302 กำรสือ่สำรดิจิตอล 56 56 2 3 10 12 16 6 7 0 0 0 0 0 
  

31 14113304 วิศวกรรมโทรศัพท ์ 55 55 7 18 22 3 5 0 0 0 0 0 0 0 
  

32 14113305 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 62 62 0 1 5 5 31 20 0 0 0 0 0 0 
  

33 1411410358 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 36 36 1 3 4 14 9 4 1 0 0 0 0 0 
  

34 14114206 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 2 54 54 36 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

35 14114207 ปฏิบัติกำรดจิิตอล 54 54 44 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -74-  

 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

สถานะ 
(แสดงเครือ่งหมายหรอื X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปดิสอน มีเนื้อหาครบ 

1 14011102 ภำษำและวัฒนธรรม 41 41 11 11 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 
  

2 14011104 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูส้ ำหรบัครู
วิชำชีพ 

36 36 20 7 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
  

3 14011306 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
  

4 14012201 กำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำ 55 55 50 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  

5 14012202 กำรจัดกำรเรียนรูอ้ำชีวศึกษำ 54 54 46 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

6 14012204 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 

53 53 39 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

7 14012405 กำรฝกึปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรียน 55 55 49 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
  

8 14012507 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 2 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

9 14013301 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
  

10 1401330358 วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน 54 54 21 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0   
11 14013306 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   
12 14014502 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกจิ 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
13 14016302 โครงงำน 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
14 14016303 กำรฝกึงำนทำงวิศวกรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   
15 14110102 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 2 40 40 4 6 6 4 8 4 8 0 0 0 0 0   
16 14110104 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2 36 35 3 0 4 6 8 8 6 1 0 0 0 0   
17 1411110358 วงจรไฟฟ้ำ 1 41 40 0 2 4 1 11 18 4 1 0 0 0 0   
18 14111105 เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส ์ 38 36 16 9 7 4 0 0 0 1 0 0 0 1 

  
19 14111106 ปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและ

อิเลก็ทรอนิกส ์
38 36 21 8 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

  

20 1411210358 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
21 1411210558 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 2 35 35 7 5 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0   
22 14112106 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  
23 1411210658 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 36 36 9 5 12 6 4 0 0 0 0 0 0 0   
24 1411220858 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
25 14112309 นวัตกรรมอเิล็กทรอนิกส์เพือ่ชุมชน 55 55 21 10 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0   
26 14113103 กำรสือ่สำรดิจิตอล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   
27 14113302 กำรสือ่สำรดิจิตอล 4 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0   
28 14113303 กำรสือ่สำรทำงแสง 55 55 30 12 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0   
29 14114101 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
30 1411410158 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 39 39 21 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0   
31 1411410258 ปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 39 39 11 15 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0   
32 1411410458 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 35 35 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
33 14114205 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 1 35 34 11 6 7 3 5 1 1 1 0 0 0 0   
34 14114206 ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์ 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
35 1411420858 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 53 53 28 10 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0   
36 1411420958 ปฏิบัติกำรไมโครคอนโทรลเลอร ์ 53 53 26 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
37 14114310 กำรสือ่สำรข้อมลูและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 54 54 0 7 23 16 8 0 0 0 0 0 0 0 

  
38 14313101 ควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม 54 54 2 4 30 16 2 0 0 0 0 0 0 0 

  

 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -75-  

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ประจ ำภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

สถานะ 
(แสดงเครือ่งหมายหรอื X ) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W เปดิสอน มีเนื้อหาครบ 

1 14012202 กำรจัดกำรเรียนรูอ้ำชีวศึกษำ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2 14110306 ฝึกงำนทำงอเิล็กทรอนกิส์และ
โทรคมนำคม 

54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0   
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดให้บริกำรต้องผ่ำนกำรรับทรำบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีกำรออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำต่ำง ๆ ให้มี
เนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มีกำร
บริหำรจัดกำรเปิดรำยวิชำต่ำง ๆ ทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือกที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ 
โดยสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและตลำดแรงงำน ส ำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำต้องเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
ขอบเขต ดังนี้ 

 
มหำวิยำลัยฯ มีระบบและกลไกระบบและกลไกสำระของรำยวิชำในหลักสูตรดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
1) ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ำรวจอำชีพ/ควำมต้องกำร

ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ 
ต้องกำรศึกษำศิษย์เก่ำ/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพ้ืนฐำนองค์กรวิชำชีพ/ประกัน
คุณภำพ/อัตลักษณ์/ 
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยอื่น 

2) น ำข้อมูลที่ได้จำกำรส ำรวจมำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับควำม 
ต้องกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพจำกภำยนอก 

3) โครงสร้ำง/ออกแบบหลักสูตรรำยวิชำ 
(1) ด ำเนินกำร ยกร่ำง วิพำกษ์หลักสูตร ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยและ

ข้อก ำหนดของหน่วยงำน 1. กลุ่มศึกษำทั่วไป 2. กลุ่มวิชำชีพ (2.1 วิชำชีพพ้ืนฐำน 
2.2 วิชำชีพบังคับ 2.3 วิชำชีพเลือก) 3. กลุ่มวิชำเลือกเสรี 

(2) ค ำอธิบำยรำยวิชำมีเนื้อหำที่เหมำะสมกับรำยวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
และมีเนื้อหำที่ครอบคลุม กว้ำงขวำงครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีควำมลึกในวิชำชีพ
หรือวิชำที่เป็นจุดเน้น มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่ำงวิชำ และมีกำร
สังเครำะห์กำรเรียนรู้ 

(3) เนื้อหำที่ก ำหนดรำยวิชำไม่มีควำมซับซ้อน กลุ่มรำยวิชำมีควำมต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันเหมำะสมกับระดับกำรศึกษำของหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

(4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครอบคลุมสำระเนื้อหำที่ก ำหนดในค ำอธิบำย
รำยวิชำครบถ้วน 

4) กำรจั ดกำรเรียนกำรสอน ให้ เป็ น ไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

5) หล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.
ศรีวิชัย คือ 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสำธำรณะ และภักดีต่อองค์กร 2. เป็นนัก
ปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งำน 3. คิดเป็น ท ำเป็น ใช้เป็น 4. มีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 5. 
เชี่ยวชำญเทคโนโลยี มีทักษะกำรสื่อสำรระดับสำกล 6. รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 7. สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้ ทั้งในบทบำทของผู้น ำและผู้ตำม 

6) ประเมินบัณฑิต เพื่อให้ผู้ประกอบกำร/นำยจ้ำง ได้ประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยฯ ตอบสนองต่อ TQF ทั้ง 5 ด้ำน และเพ่ือให้
ได้ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต น ำมำพัฒนำปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน          

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์
อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตำมวงรอบ 5 ปี ซึ่งได้ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 ซึ่ง
รำยละเอียดในกำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร ดังนี้ 

(P) ในปีกำรศึกษำ 2562-2562 คณะฯ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปรับปรุงหลักสูตร
ต่ำงๆ ตำม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยในระยะเริ่มต้นหลักสูตรฯได้ด ำเนินในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร และเสนอผ่ ำนคณะกรรมกำรกลั่ นกรองระดับ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร 
และสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับ ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลำคม 
2562 เพ่ือให้สำมำรถใช้หลักสูตรนี้ ในกำรรับนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 

หลักสูตรฯ วำงแผนในกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ใช้บัณฑิตศิษย์เก่ำ เป็นต้น โดยในส่วนของกำรนิเทศนักศึกษำฝึกสอนของปี
กำรศึกษำ 2559-2562 ก ำหนดให้อำจำรย์นิเทศได้สอบถำมควำมต้องกำรของ
โรงงำน/ผู้ประกอบกำรต่อควำมต้องกำรนักศึกษำ และกำรสอบถำมข้อคิดเห็นของ
นักศึกษำปัจจุบัน 

หลักสูตรฯ น ำผลจำกกำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ซึ่งได้รวบรวม
ปัญหำของกำรบริหำรหลักสูตรในภำพรวม และในแต่ละรำยวิชำตำม มคอ.5 ซึ่งมีผล
กำรประเมิน/ข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ อีกทั้งอำจำรย์ผู้สอนได้เสนอแนะ มำเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับเมื่อครบรอบ 5 ปี (ในปีกำรศึกษำ 2562) 

(D) ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยน ำ
ประเด็นในกำรพัฒนำหลักสูตรฯ คือ  

1. สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.1 TQF2 คอบ.
ไฟฟ้ำ  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
2. สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม 

 
3. ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร  

3.1 ปรับปรุงจำกผลด ำเนินงำนใน มคอ.7 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
3.2 ปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.1 มติสภำ
วิชำกำร คอบ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างอิง 

โดยหลักสูตรฯ ได้เริ่มด ำเนินกำรกำรปรับปรุงหลักสูตรมำตั้งแต่ปี 2562 
ตำมระบบกลไกกำรออกแบบหลักสูตร และสำระรำยวิชำในหลักสูตร ดังข้ำงต้น โดย
หลักสูตรได้ด ำเนินกำรมำแล้วในปี 2562  

1.ด ำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตร สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เมื่อ 17 ธันวำคม 
พศ.2562 

2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ เมื่อ 26 ธันวำคม พศ.2562 

3.เสนอหลักสูตรแก่คณะกรรมกำรบริหำรคณะ มกรำคม พ.ศ.2562 
4.เสนอหลักสูตรแก่คณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตรจำกมหำวิทยำลัย  

มีนำคม 2562 ,กรกฎำคม 2562,กันยำยน 2562  
5.เสนอสภำวิชำกำร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2562  
6.เสนอสภำมหำวิทยำลัย ............. 

(C) ในกำรตรวจสอบกำรปรับปรุงหลักสูตรนั้น ต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง
ทั้งระดับคณะและมหำวิทยำลัย ก่อนเสนอเข้ำสภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัย โดย
หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ที่ด ำเนินกำรวิพำกษ์เสร็จสิ้นแล้วได้ผ่ำนกำรกลั่นกรองตำมล ำดับ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 3) คณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับมหำวิทยำลัย 4) สภำ
วิชำกำรมหำวิทยำลัย ซึ่งให้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงและน ำเสนอใหม่ 5) สภำ
วิชำกำร ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร และ 6) สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร..........ในปี 2562 และจะด ำเนินกำรใช้หลักสูตรในปี 
2563  

(A) จำกกำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำควร
ปรับแผนกำรเรียนของนักศึกษำที่ก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 ตำมละเอียดตำม ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์และ
สำขำศึกษำศำสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 2562    

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
ในปีกำรศึกษำ  2562 หลักสูตรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำม

ควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้น ๆ ดังนี้ 
ระบบและกลไกสำระของรำยวิชำในหลักสูตร ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำตรีสำขำ ครุศำสตร์และสำขำ
ศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน

มคอ.1 สำขำครุ
ศำสตร์อุตสำหกรรม 
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กำรสอนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรมำเป็นระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรปรับปรุง
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำครุศำสตร์และศึกษำศำสตร์(หลักสูตร 5 ปี)
เพ่ือให้เหมำะสมและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2562 ที่ เน้นกำรเป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่  21 มี
ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมเป็น
กำรยกระดับกำรผลิตกำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำ
ตรีสำขำครุศำสตร์สำขำศึกษำศำสตร์ ทั้งนี้หลักสูรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิตตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2553 และได้ครบรอบปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2558 และครบรอบปรับปรุงอีก
ครั้งใน พ.ศ.2562 เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ หลักสูตรจึงมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุง
หลักสูตร สำระรำยวิชำในหลักสูตรเป็นสิ่งจ ำเป็นที่หลักสูตรจะต้องให้ควำมส ำคัญ
เพรำะเป็นตัวก ำหนดลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรพึงประสงค์ ซึ่งโดยปกติกำร
ปรับปรุงหลักสูตรจะปรับปรุงทุก 5 ปี และในระหว่ำงนั้นหำกรำยวิชำใดมีควำมจ ำเป็น
ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำหรือต้องกำรเพ่ิมเติมเนื้อหำให้
ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
ในส่วนของรำยวิชำชีพบังคับและวิชำเลือก และยังต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลำดแรงงำนอีกด้วย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกกำรปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ ดังนี้ 

1.ฝ่ำยวิชำกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
2.คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือด ำเนินกำร 
 2.1 ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2 ส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษำปัจจุบันของ

หลักสูตร 
 2.3 ส ำรวจควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 2.4 รวบรวมข้อมูลจำก มคอ.7 หรือเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร (ควำมคิดข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ) 
 2.5 ศึกษำควำมเหมำะสมและควำมทันสมัยของเนื้อหำสำระ

รำยวิชำ 
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3.ฝ่ำยวิชำกำร ฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงและวิพำกษ์หลักสูตร 
3.1 ทบทวนปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

“มุ่งผลิตครูอำชีวศึกษำและนักถ่ำยทอดเทคโนโลยี ที่มีควำมเป็นมือ
อำชีพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำไฟฟ้ำ มีทักษะด้ำนดิจิทัล และมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม” 

3.2 ทบทวนสมรรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสูตร  

 
3.3 ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร ตำม มคอ.1 

 

 
 
 
 
 
ภำคผนวก ฌ  
ตำรำงสรุปสมรรถนะ
ของหลักสูตร 
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3.4 ออกแบบรำยวิชำและจัดท ำเนื้อหำสำระรำยวิชำตำม มคอ.1 สำขำครุ

ศำสตร์อุตสำหกรรม 
กำรก ำหนดเนื้อหำสำระส ำำคัญของสำขำวิชำครุศำสตร์อุตสำหกรรม ให้

ควำมส ำำคัญกับกำรออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชำครู กลุ่มวิชำเฉพำะที่
เกีย่วข้องกับสำขำวิชำ และมีกำรออกแบบหลักสูตรที่เน้น ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ 

1.กลุม่วิชำแกนหรือวิชำชีพครูบังคับ 
1) ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชพีครู  
2) ปรัชญำกำรศึกษำ 
3) จิตวิทยำส ำหรับครูเพ่ือจัดกำรเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ 

ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน  
4) หลักสูตรและวิทยำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้   
5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำรศึกษำ

และกำรเรียนรู้  
6) กำรวัดและประเมินกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  
7) กำรวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียน  
8) ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรส ำหรับครู 

2.กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
3.กิจกรรมเสริมควำมเป็นครู 

1) กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมศรัทธำ ควำมมุ่งมั่นและรักในอำชีพเป็น
ครู  

2) กิจกรรมจิตอำสำและ/หรือจิตสำธำรณะ/กำรบ ำำเพ็ญประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม  

3) กิจกรรมส่งเสริมควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และควำมเป็นไทย  
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4) กิจกรรมตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือ
ศำสตร์พระรำชำ  

5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด  
6) กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำวะ กำรป้องกันโรค และเพศศึกษำ  
7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชำธิปไตย รวมถึงกำรเลือกตั้ง   
8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์  
9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ กีฬำและนันทนำกำร  
10) กิจกรรมทำงวิชำกำร  
11) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถำนศึกษำเห็นสมควร 

4.กลุม่สำขำวิชำเฉพำะ 
รำยละเอียด สำขำวิชำ ตัวอย่ำงสำขำวิชำและตัวอย่ำง/ข้อเสนอสำระ

ควำมรู้สำขำวิชำ ดูที่เอกสำรแนบท้ำย มคอ.1 สำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม   
5. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  

3.5 จัดท ำหลักสูตรตำมแบบฟอร์ม มคอ.2 ของมหำวิทยำลัย 
4.ด ำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตรฯ  

 
 
 
เป้ำหมำยของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน     บรรลุเป้ำหมำย       ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
หลักสูตรมีกำรวำงระบบผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ โดยค ำนึ งถึงควำมรู้

ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน และเป็นควำมรู้ที่ทันสมัยของ
อำจำรย์ที่มอบหมำยให้สอนในวิชำนั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ 
และได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถจำกผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษำได้รับโอกำสและกำร
พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ  
 
การก าหนดผู้สอน 
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ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกกำรก ำหนดผู้สอน  ดังนี้ 
     (P) 1.ศึกษำวิเครำะห์ มคอ. 2 และค ำอธิบำยรำยวิชำ เพ่ือก ำหนดผู้สอนใน
รำยวิชำ ของแต่ละภำคกำรศึกษำ โดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ
วิเครำะห์ มคอ. 2 และค ำอธิบำยรำยวิชำ เพ่ือก ำหนดผู้สอนในรำยวิชำ รวบรวม
ข้อมูลผู้สอนตำมสภำพจริง (คุณวุฒิ/ประสบกำรณ์/เกณฑ์วิชำชีพ/สกอ.) 
          2.ก ำหนดผู้สอนรำยวิชำ โดยพิจำรณำคุณสมบัติของผู้สอน ตำมควำม
เหมำะสมจำกคุณวุฒิ  ประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมช ำนำญในเนื้อหำวิชำที่สอน 
ผลงำนวิชำกำร/วิจัยหรือประสบกำรณ์ท ำงำนที่เก่ียวข้องกับวิชำนั้นๆ  

 3.มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนสอนทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอำจำรย์ที่
เหมำะสม  โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย หรือองค์กรวิชำชีพ   
          4.กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ใหม่ หรือเป็นรำยวิชำที่อำจำรย์สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีกำรก ำหนดให้มีอำจำรย์อำวุโสแนะน ำเทคนิคและวิธีกำรสอน กำรออก
ข้อสอบให้ตลอดภำคกำรศึกษำ 
     (D) ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำ
แผนกำรเรียนของนักศึกษำตำมเล่ม มคอ. 2 โดยรำยวิชำศึกษำทั่วไป เป็นหน้ำที่ของ
คณะศิลปศำสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรำยวิชำก ำหนดอำจำรย์ผู้สอน รำยวิชำในหมวด
วิชำชีพครู จะให้คณะกรรมกำรวิชำชีพครูของคณะฯ พิจำรณำแบ่งภำระโหลดสอน
ในรำยวิชำชีพครู ส่วนรำยวิชำซึ่งเป็นรำยวิชำชีพเฉพำะของหลักสูตรจะให้อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรพิจำรณำแบ่งภำระโหลดสอน ก่อนน ำเสนอคณบดีพิจำรณำต่อไป 

หลักสูตร มีกำรประชุมในวำระเพ่ือพิจำรณำ เพ่ือจัดอัตรำก ำลัง ก ำหนด
ผู้สอน ของรำยวิชำในหลักสูตร ในภำคกำรศึกษำท่ี 2562  

อำจำรย ์ 1/2562 2/2562 
1.ดร.บุษรำคมั ทองเพชร 8 คำบ 18 คำบ 
2.ผู้ช่วยศำสตรำจำรยไ์ชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 18 คำบ 16 คำบ 
3.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 6 คำบ 10 คำบ 
4.อำจำรย์กรภัทร เฉลิมวงศ ์ 18 คำบ 16 คำบ 
5.อำจำรย์สมพงษ์ แก้วหวัง 22 คำบ 20 คำบ 

        
 (C) หลักสูตรติดตำมผลจำกกำรก ำหนดอำจำรย์ผู้สอน ในภำคกำรศึกษำที่ 2562 

โดยพิจำรณำจำกกำรจัดท ำมคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 โดยพิจำรณำถึงผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่ออำจำรย์ผู้สอน โดยในภำคกำรศึกษำที่ 2562 
ผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอนของรำยวิชำภำยในหลักสูตรทุกรำยวิชำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2.1 ตำรำงสอน 
1/2562และ 2/2562 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2.2 ผลกำร
ประเมินอำจำรย์
ผู้สอน 
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สรุปผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอนภำพรวมแต่ละรำยวิชำ ประจ ำภำค
กำรศึกษำ 1 /2562  มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.91  

สรุปผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอนภำพรวมแต่ละรำยวิชำ ประจ ำภำค
กำรศึกษำ 2 /2562  มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.96 

 นอกจำกนี้ มีกำรก ำกับและติดตำมผลควำมพึงพอใจจำกอำจำรย์ผู้สอน ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะได้น ำผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวมำใช้ในกำรพิจำรณำรำยวิชำในภำคกำรศึกษำถัดไป 

(A) จำกผลกำรประเมินในแต่ละรำยวิชำมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนได้
ด ำเนินกำรตำมที่นักศึกษำประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และด ำเนินกำรตำมข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนกำรปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตำม มคอ.5 เช่น มคอ.5 รำยวิชำ  
ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning ในบำงหัวข้อจะสำมำรถท ำให้นักศึกษำสำมำรถ
เรียนรู้งำนปฏิบัติให้ตรงกับวัตถุประสงค์มำกยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) 

ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีกำรน ำระบบและกลไก มำด ำเนินกำร 
ตรวจสอบกำรจัดท ำ มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
         (P) หลักสูตรได้ทบทวนปัญหำจำกปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2562) หลักสูตรประชุม
ทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดยมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกวิชำจัดท ำ 
มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.หลักสูตรมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดตำรำงปฏิทินเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดส่ง 
รำยละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภำคเรียน 30 วัน  

2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกันพิจำรณำ ตรวจสอบข้อมูล ส ำหรับกำร
จัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษำรำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำ โดยพิจำรณำถึงควำม
ทันสมัยของเนื้อหำรำยวิชำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและ
ประเมินผล 
         3.ผู้สอนน ำผลจำกกำรประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดย
พิจำรณำถึงกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.หลักสูตรส่งรำยงำนกำรท ำมคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะกรรมกำรที่

 
 
 
ET 5.2.3 แบบฟอร์ม 
มคอ.3 มคอ.4 
 
ET 5.2.4 ตำรำง
สรุปผลกำรจัดท ำ    
มคอ.3 มคอ.4 
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คณะฯ (ฝ่ำยวิชำกำร) ด ำเนินกำรกำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำ
แผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

D) กำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ในหลักสูตรมีดังนี้ 

1.หลักสูตรได้มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ของรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำมเหมำะสมกับ
รำยวิชำและน ำมำประชุมเสวนำโดยให้อำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนชี้แจงรำยละเอียด
กำรบูรณำรำยวิชำกับพันธกิจ 

C) จำกผลกำรด ำเนินงำน อำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำได้ด ำเนินกำร
จัดท ำมคอ.3 โดยให้อำจำรย์ผู้สอนยึดรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำม
เหมำะสมกับรำยวิชำ ตัวอย่ำงเช่น  

1.รำยวิชำ วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน และวิชำวิธีกำรสอน
เฉพำะทำงเทคโนโลยี บูรณำกำรกำรสอนกับกำรกำรวิจัยในโครงกำร Teaching 
Academy Award 2020 ครั้งที่ 9 ณ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง กทม.  

2.รำยวิชำโครงงำน เรื่อง รำยวิชำ โครงงำน และรำยวิชำดิจิตอล 2 ส่งเข้ำ
ร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ฝึกกำร PITCHING ข้อเสนอโครงกำรที่สำมำรถสร้ำงได้ 
ใช้ได้ เกิดประโยชน์จริง ซ่ึงบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย  

3.รำยวิชำ คุณธรรมและควำมเป็นครู เรื่อง ควำมเป็นครูบูรณำกำรกำรสอน
กับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โครงกำรวันครู 

4. รำยวิชำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ บูรณำกำรกำรสอนกับบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม เรื่อง จัดบูทกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ บูทให้ควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำเบื้องต้น 
ณ โรงเรียนวรนำรีเฉลิม สงขลำ  

ทั้งนี้มีรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ครบทุกรำยวิชำ 

 
(A) หลักสูตรประชุมทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 มีข้อเสนอแนะในที่

ประชุมดังนี้ 
1.ให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2.5 มคอ.
วิธีกำรสอนในห้อง
ประลองและโรง
ฝึกงำน 
 
ET 5.2.6 มคอ.วิชำ
วิธีกำรสอนเฉพำะ
ทำงเทคโนโลยี  
 
 
ET 5.2.7 คุณธรรม
และควำมเป็นครู 
 
ET 5.2.8 มคอ.
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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วิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ครบถ้วนทุกรำยวิชำ 
2.หลักสูตรฯ ควรมีฐำนข้อมูลกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนน ำไปบูรณำ
กำรได้เหมำะสมกับรำยวิชำ 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

        1. วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของโครงกำรวิจัย โครงกำรบริกำรวิชำกำร และ
โครงกำรเกี่ยวกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก ำลังด ำเนินกำร หรือก ำลังจะ
ด ำเนินกำรว่ำสำมำรถบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่จะเปิดสอนในภำค
กำรศึกษำต่อไป 
          2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำร ก ำหนดแผน
กิจกรรมกำรบูรณำกำรลงใน มคอ.3-4 
          3. ประเมินสรุปผลกำรบูรณำกำรใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุ
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บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
         (P) หลักสูตรได้ทบทวนปัญหำจำกปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2562) หลักสูตรประชุม
ทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดยมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกวิชำจัดท ำ 
มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.หลักสูตรมีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดตำรำงปฏิทินเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดส่ง 
รำยละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภำคเรียน 30 วัน  

2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกันพิจำรณำ ตรวจสอบข้อมูล ส ำหรับกำร
จัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษำรำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำ โดยพิจำรณำถึงควำม
ทันสมัยของเนื้อหำรำยวิชำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและ
ประเมินผล 
         3.ผู้สอนน ำผลจำกกำรประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในกำรจัดท ำมคอ. 3-4 โดย
พิจำรณำถึงกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.หลักสูตรส่งรำยงำนกำรท ำมคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะกรรมกำรที่
คณะฯ (ฝ่ำยวิชำกำร) ด ำเนินกำรกำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำ
แผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

D) กำรด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ในหลักสูตรมีดังนี้ 

1.หลักสูตรได้มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  
(มคอ. 3 และ มคอ.4) ของรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำมเหมำะสมกับ
รำยวิชำและน ำม 

ำประชุมเสวนำโดยให้อำจำรย์ผู้สอนแต่ละท่ำนชี้แจงรำยละเอียดกำรบูรณำ
รำยวิชำกับพันธกิจ 

C) จำกผลกำรด ำเนินงำน อำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำได้ด ำเนินกำร
จัดท ำมคอ.3 โดยให้อำจำรย์ผู้สอนยึดรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรบูรณำกำร
ร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมควำม
เหมำะสมกับรำยวิชำ ตัวอย่ำงเช่น  

1.รำยวิชำ วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน และวิชำวิธีกำรสอน
เฉพำะทำงเทคโนโลยี บูรณำกำรกำรสอนกับกำรกำรวิจัยในโครงกำร Teaching 
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Academy Award 2020 ครั้งที่ 9 ณ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง กทม.  

2.รำยวิชำโครงงำน เรื่อง รำยวิชำ โครงงำน และรำยวิชำดิจิตอล 2 ส่งเข้ำ
ร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ฝึกกำร PITCHING ข้อเสนอโครงกำรที่สำมำรถสร้ำงได้ 
ใช้ได้ เกิดประโยชน์จริง ซึ่งบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย  

3.รำยวิชำ คุณธรรมและควำมเป็นครู เรื่อง ควำมเป็นครูบูรณำกำรกำรสอน
กับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โครงกำรวันครู 

4. รำยวิชำ ไมโครคอนโทรลเลอร์ บูรณำกำรกำรสอนกับบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม เรื่อง จัดบูทกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อ บูทให้ควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำเบื้องต้น 
ณ โรงเรียนวรนำรีเฉลิม สงขลำ  

ทั้งนี้มีรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำง
สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ครบทุกรำยวิชำ 

(A) หลักสูตรประชุมทบทวนปัญหำกำรจัดท ำมคอ. 3-4 มีข้อเสนอแนะในที่
ประชุมดังนี้ 

1.ให้อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ.โดยให้มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย บริกำร
วิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ครบถ้วนทุกรำยวิชำ 

2.หลักสูตรฯ ควรมีฐำนข้อมูลกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสังคม ท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนน ำไปบูรณำ
กำรได้เหมำะสมกับรำยวิชำ 
          

 
เป้ำหมำยของปีนี้  : 3.0  คะแนน ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน     บรรลุเป้ำหมำย  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
กำรประเมินนักศึกษำมีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำรคือกำรประเมินผลนักศึกษำ

เพ่ือให้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
และน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (Assessment for learning) กำร
ประเมินที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองเป็นและมีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนของตนเองใหม่จนเกิดกำรเรียนรู้ (Assessment as 
learning) และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่
คำดหวังของหลักสูตร (Assessment of learning) กำรประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมำยประกำรหลังคือเน้นกำรได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ ผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงควรส่งเสริมให้มีกำรประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมำย
สองประกำรแรกด้วย 
 ทั้งนี้ควำมเหมำะสมของระบบประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินวิธีกำรประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภำพและวิธีกำรให้เกรดที่
สะท้อนผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมมีกำรก ำกับให้มีกำรประเมินตำมสภำพจริง 
(authentic assessment) มีกำรใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำยให้ผลกำรประเมินที่
สะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในโลกแห่งควำมเป็นจริง (real world) และ
มีวิธีกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อนหรือ
เสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลกำรประเมินที่สะท้อนระดับควำมสำมำรถที่แท้จริง
ของนักศึกษำโดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 
 
คณะฯ มีระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 1.หน่วยงำนต้องท ำกำรประเมินผู้ เรียนตำมกรอบคุณวุฒิ มำตรฐำน
อุดมศึกษำแห่งชำติอย่ำงน้อย 6 ด้ำน (domains) ตำมที่ สกอ. ก ำหนด คือ 1. ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ควำมด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข 6. ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

          2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรำยวิชำจัดท ำ มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรำยวิชำและแสดงกำรเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีกำรประชุมรับรองเกรด และทุกรำยวิชำต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกกรรมกำร
เข้ำร่วมประชุม จึงจะสำมำรถผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 

      4. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล ก ำหนดให้ผู้ประสำนวิชำ
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมกำรทวนสอบควบคุมดูแล หำกมีรำยวิชำใดที่มีควำมผิดปกติ
จะมีกำรทวนสอบ เช่น กำรชักถำมจำกผู้รับผิดชอบวิชำถึงสำเหตุที่ท ำให้รำยวิชำ
ผิดปกติ และต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจึงจะสำมำรถ
ผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 
 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีระบบและกลไกในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติโดยก ำหนดให้มีกำรก ำหนดแผนกำร
เรียนรู้ลงในรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และก ำหนดให้มี  Curriculum 
mapping ที่ชัดเจนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) 
5 ด้ำน โดยก่อนกำรเรียนกำรสอนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละ
รำยวิชำจัดท ำรำยละเอียดของวิชำ (มคอ.3) และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชำและแสดงกำรเขียนแผนกำรเรียนรู้ให้ชัดเจน
สอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนก ำหนดให้ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 

(D)ได้น ำเอำระบบและกลไกในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติมำใช้โดยกำรก ำหนดให้อำจำรย์ผู้ประสำนงำนแต่
ละรำยวิชำจัดท ำมคอ. 3 และมคอ. 4 ให้ครบทุกวิชำและแสดงกำรเขียนแผนกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.3.1 มคอ. 3-4 
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เรียนรู้ให้ชัดเจนสอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนก ำหนดให้ผู้
ประสำนงำนรำยวิชำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 โดยในปี
กำรศึกษำ 2562  ทุกรำยวิชำของหลักสูตรมีกำรก ำหนดรำยละเอียดกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้ำน 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 4. ควำมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 5. 
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศโดย
รำยงำนเป็นสัดส่วน ร้อยละของคะแนนจำกกำรทดสอบย่อยกำรบ้ำน งำนที่ได้รับ
มอบหมำยกำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำ กำรตอบค ำถำมของนักศึกษำในชั้น
เรียนกำรทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค 

(C) หลักสูตรมีกำรประเมินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ โดยกำรหำรือในที่ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในวำระ
เพ่ือพิจำรณำประชุมหลักสูตรซึ่งมีกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกำร
เรียน มีกำรให้ค่ำน้ ำหนักท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของรำยวิชำ และกำรประเมินผลกำร
เรียนมีกำรใช้เครื่องมือที่หลำกหลำย เช่น ข้อสอบกำรบ้ำนรำยงำนปำกเปล่ำ สังเกต
พฤติกรรมทักษะกำรปฏิบัติฯลฯ โดยที่ประชุมลงควำมเห็นว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวมี
ควำมเหมำะสมดี 
         (A) หลักสูตรได้มีกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำโดย
กำรน ำแนวทำงทวนสอบผลสัมฤทธิ์จำกฝ่ำยวิชำกำรของคณะฯ โดยในระบบกำร
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีกำรด ำเนินกำรเช่น 
ผู้สอนถูกก ำหนดให้ส่งตัวอย่ำงข้อสอบและชี้แจงกำรตัดเกรด โดยเฉพำะรำยวิชำที่มี
นักศึกษำได้เกรด A ทุกคน หรือเกรด F, W, I จ ำนวนมำก มีกำรก ำกับกำรประเมิน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มี
กำรติดตำมให้มีกำรจัดท ำ มคอ.5, มคอ.6  และมคอ.7 ให้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

 
 
คณะฯ มีระบบและกลไกกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  
ดังนี้ 
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 1.หน่วยงำนต้องท ำกำรประเมินผู้ เรียนตำมกรอบคุณวุฒิ มำตรฐำน
อุดมศึกษำแห่งชำติอย่ำงน้อย 5 ด้ำน (domains) ตำมที่ สกอ. ก ำหนด คือ 1. ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้ำนควำมรู้ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4. ควำมด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

          2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรำยวิชำจัดท ำ มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรำยวิชำและแสดงกำรเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีกำรประชุมรับรองเกรด และทุกรำยวิชำต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกรรมกำร
เข้ำร่วมประชุม จึงจะสำมำรถผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 

      4. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแล ก ำหนดให้ผู้ประสำนวิชำ
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำ มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมกำรทวนสอบควบคุมดูแล หำกมีรำยวิชำใดที่มีควำมผิดปกติ
จะมีกำรทวนสอบ เช่น กำรซักถำมจำกผู้รับผิดชอบวิชำถึงสำเหตุที่ท ำให้รำยวิชำ
ผิดปกติ และต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจึงจะสำมำรถ
ผ่ำนและรับรองเกรดจำกท่ีประชุม 
 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรฯ ด ำเนินกำรกำรกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำดังนี้ 

(P) หลักสูตรมีระบบและกลไกในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำโดยก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควบคุมดูแลโดย 

1. ประชุมอนุมัติผลกำรเรียนและทุกวิชำต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ  

2. ก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแลรำยวิชำ
ด ำเนินกำรจัดท ำมคอ.5 และมคอ.6 ให้สอดคล้องกับมคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 ให้
แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

3. โดยมีคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ โดยมีกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพและกำร
สอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ (ครู) แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ก่อนนักศึกษำจะออกฝึก
ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกิจ 1-2  

(D) หลักสูตรได้มีกำรมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ ให้ออก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.3.2 สรุปผล
กำรสอบสมรรถนะ
วิชำชีพ  
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ข้อสอบตำมสมรรถนะวิชำชีพ รำยวิชำละ 10 ข้อ ส่งมำยังคณะกรรมกำรจัดท ำ
ข้อสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ เพ่ือกลั่นกรองข้อแต่ละรำยวิชำ ให้ตรงกับ
สมรรถนะวิชำชีพ  
         (C) จำกกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 ผล
ปรำกฎว่ำ นักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ(ครู) ทุกคน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้  

 
 

จำกกำรทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพคร ูคะแนนของนักศึกษำผ่ำนครั้ง
ที่ 1 ร้อยละ 32.08 จำกผู้เข้ำสอบทั้งหมด 53 คน ไม่ผ่ำนร้อยละ 67.92 และผ่ำน
กำรสอบครั้งที่ 2 ร้อยละ 100 จำกผู้เข้ำสอบทั้งหมด 37 คน  

ส่วนกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด 
หลักสูตรได้พิจำรณำเลื่อนกำรสอบออกไป จนกว่ำสถำนกำรณ์จะปกติ เนื่องจำกเป็น
กำรสอบทักษะทำงด้ำนปฏิบัติวิชำชีพ 
           (A) หลักสูตรได้มีกำรทบทวนผลกำรสอบมำตรฐำนสมรรถนะ จะเห็นได้ว่ำ
มำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพ (ครู) นักศึกษำส่วนมำกคะแนนสอบยังมีเกณฑ์กำรผ่ำน
อยู่ในรอบแรกน้อย หลักสูตรเห็นสมควรมอบหมำยคณะกรรมกำรวิชำชีพครูกลับไป
ทบทวนพิจำรณำกำรสอบต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกกำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรได้มีกำรประชุมและชี้แจงกำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำร

ET 5.3.3 มคอ.5 
และมคอ.6 
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เรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องก ำกับให้ผู้เรียนประเมินผลกำรสอนของตนเอง 
2. ผู้สอนมีกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 
3. ประธำนหลักสูตรวิเครำะห์ผลกำรประเมินผู้สอนและนักศึกษำ และ  

ขอพบอำจำรย์ผู้สอนเป็นรำยบุคคล ส ำหรับผลกำรประเมินที่ต่ ำกว่ำ 3.51 
4. กรรมกำรมีกำรจัดท ำมคอ.7 วิเครำะห์ (Learning Outcomes) ของ

ผู้เรียนเพื่อใช้ในกำรจัดกำรวิชำ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส ำหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่
เด่นชัดในตัวผู้เรียน 
 (D) ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก ำกับกำรประเมิน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
กำรจัดท ำมคอ.5และมคอ.6 ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร หลังจำกนั้นทำงหลักสูตรได้มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้รำยวิชำประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบกำรจัดท ำแผนกำร
เรียนรู้และกำรรำยงำนมคอ.5 และมคอ.6 ให้ได้มำตรฐำน 
 (C) กรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรตรวจสอบมคอ.5 เพ่ือพิจำรณำถึงกำร
เปลี่ยนแปลงมคอ.3 ในภำคกำรศึกษำถัดไป 
 (A) มีกำรประชุมเพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์กำรประเมินหรือกำรตัด
เกรด รวมถึงกำรกระจำยของเกรดที่สะท้อนควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักศึกษำ 
 

 
เป้ำหมำยของปีนี้  : 3.0 คะแนน ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.0  คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน     บรรลุเป้ำหมำย  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และ
ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

  

อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูรฯ ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผน 
ติดตำม และทบทวน
กำรด ำเนินงำน
หลักสตูร 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิแห่งชำติ 
หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

  

หลักสตูรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคมผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำร สภำและ
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำรับทรำบ 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอยีดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปดิสอนในแต่
ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวชิำ 

  

ในปีกำรศึกษำ 2562 
มีรำยละเอียดของ
รำยวิชำตำมแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 
จ ำนวน 102 วิชำ มี
รำยวิชำในเทอม
1/2562 จ ำนวน 47 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 12 
วิชำ และวิชำในคณะ  
35 วิชำ และ มี
รำยวิชำในเทอม
2/2562 จ ำนวน 55 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 18 
วิชำ และวิชำในคณะ 
37 วิชำ ได้มีกำรส่ง

ตำรำงที่ 1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ครบถ้วนทุกรำยวิชำ
ก่อนกำรเปิดสอนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ
ในวิชำที่ของคณะ 

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิด
สอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

  

มีกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำตำมแบบ 
มคอ.5และมคอ.6 
จ ำนวน 102 วิชำ มี
รำยวิชำในเทอม
1/2562 จ ำนวน 47 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 12 
วิชำ และวิชำในคณะ  
35 วิชำ และ มี
รำยวิชำในเทอม
2/2562 จ ำนวน 55 
วิชำ โดยมีคณะศลิป
ศำสตร์ จ ำนวน 18 
วิชำ และวิชำในคณะ 
37 วิชำ ได้มีกำรส่ง
ครบถ้วนทุกรำยวิชำ
ก่อนกำรเปิดสอนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ
ในวิชำที่ของคณะ 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60วัน หลังสิ้นสดุปี
กำรศึกษำ   

มีกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร ตำมแบบ 
มคอ.7 ภำยใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ท่ีก ำหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศกึษำ 

  

มีกำรทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ ที่ก ำหนดใน 

ตำรำงที่ 1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ำมี) จำก  72  วิชำ
ได้มีกำรทวนสอบทุก
รำยวิชำคิดเป็นร้อยละ 
100 

7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้ 
จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนท่ีรำยงำนใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
กำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน กลยุทธ์กำรสอน 
หรือ กำรประเมินผล
กำรเรยีนรู้ จำกผลกำร
ประเมินกำร
ด ำเนินงำนท่ีรำยงำน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

ตำรำงที่ 1.1-4 
 

8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศ
หรือค ำแนะน ำด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน - - 

ในปีกำรศึกษำ 2562 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

- 

9) อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรทุกคนได้รบักำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

  

ในปีกำรศึกษำ 2562 
อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูรฯ ทุกท่ำน
ได้รับกำรพัฒนำฯ 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งคิด
เป็นร้อยละ 100 

ตำรำงที่ 1.1-4 
THAIMooc 
 

10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำ
มี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

- - 
หลักสตูรฯ ไม่มี
เจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุน 

- 

11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภำพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

  

ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำปี
สุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภำพหลักสูตร
เฉลี่ย 4.26 จำก
คะแนนเตม็ 5.0 

 ตำรำงที่ 1.1-
4 
 

12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนน
เต็ม 5.0 

  
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรม

ตำรำงที่ 1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคม ท่ีจบปี
กำรศึกษำ 2562 มีค่ำ
คะแนนท่ี 4.16 จำก
คะแนนเตม็ 5 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,1
2 

 

จ ำนวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด ำเนินกำรผ่ำน 1,2,3,4,5,6,7,9,11,1
2 

 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  
 
หมำยเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนให้ประเมินตำมจ ำนวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนข้อหรือ
รำยละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภำ 

 
เป้ำหมำยของปีนี้   : ร้อยละ....90 
 
ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    บรรลุเป้ำหมำย  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 
 

ล าดับ 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

1 
วัฒนธรรมและขนบประเพณขีอง
ภำคใต ้

1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

2 แหล่งพลังงำนทำงเลอืก 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

3 ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูสหกิจ 1 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5 
รำยวิชำ
ปฏิบัติ 

  

4 
คอมพิวเตอร์มัลตมิีเดียทำง
กำรศกึษำ 

1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5 -   

5 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 1/2562 D มำกกว่ำ 25% มคอ.5 
เป็นรำยวิชำ
ค ำนวณ 

ให้อำจำรย์ผู้สอนสอบ
เก็บคะแนนย่อย 

 

6 
โครงงำนทำงอิเลก็ทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนำคม 

1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5  รำยวิชำโครงงำน  

7 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดวิเซอร์ 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5  เป็นปกต ิ  

8 ดิจิตอลอิเลก็ทรอนกิส์ 2 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5  
ให้อำจำรย์ผู้สอนสอบ

เก็บคะแนนย่อย 
 

9 ปฏิบัติกำรดิจติอล 1/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5 
รำยวิชำ
ปฏิบัติ 

ให้อำจำรย์ผู้สอนสอบ
เก็บคะแนนย่อย 

 

10 
กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้
ส ำหรับครูวิชำชีพ 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

11 กำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศกึษำ 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    
12 กำรจดักำรเรียนรูอ้ำชีวศกึษำ 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

13 
กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำด้ำน
อำชีวศกึษำ 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

14 
กำรฝกึปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำง
เรียน 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

15 
ปฏิบัติกำรวิชำชีพครูใน
สถำนศกึษำ 2 

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

16 
ปฏิบัติกำรเครื่องมือวดัทำงไฟฟ้ำ
และอเิล็กทรอนกิส ์

2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    

17 กำรสือ่สำรทำงแสง 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    
18 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 2/2562 A มำกกว่ำ 50% มคอ.5    
19 ไมโครคอนโทรลเลอร ์       

 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
ไม่มี 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ำมำจำก มคอ5 แต่ละวิชำ) 
 

ล ำดับ รหัส ชื่อวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำร
ประเมินโดย
นักศึกษำ 

แผนกำร
ปรับปรุง 

หลักฐำน/ตำรำงอ้ำงอิง 

มี ไม่มี 

1 คุณธรรมและควำมเป็นครู  1/2562 4.97   

แบบสรุปผลกำรประเมินกำรจัดกำร
สอนประจ ำ ปีกำรศึกษำ 2562 

2 จิตวิทยำส ำหรับครูวิชำชีพ 1/2562 4.95   
3 กำรวิจยัเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับครูวิชำชีพ 1/2562 4.83   
4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  1/2562 4.89   
5 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูในสถำนศึกษำ 1 1/2562 4.74   
6 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 1/2562 4.94   
7 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทำงกำรศึกษำ 1/2562 4.89   
8 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 1/2562 4.87   
9 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูสหกิจ  1 1/2562 4.80   
10 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูสหกิจ  2 1/2562 4.90   
11 โครงงำน  2(Project  II) 1/2562 5.00   
12 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 1/2562 5.00   
13 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 1 1/2562 4.90   
14 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 1/2562 4.92   
15 โครงงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 1/2562 4.95   
16 วิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น  1/2562 4.93   
17 ระบบบควบคุม 1/2562 5.00   
18 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 1/2562    
19 อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 1/2562 4.57   
20 วงจรไฟฟ้ำ 2 1/2562 4.83   
21 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 1/2562 4.88   
22 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น 1/2562 4.91   
23 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1/2562 4.98   
24 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส ์1 1/2562 4.99   
25 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1/2562 4.71   
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26 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 1/2562 4.97   
27 หลักกำรของระบบสื่อสำร  1/2562 4.90   
28 กำรสื่อสำรดิจิตอล 1/2562 4.92   
29 วิศวกรรมโทรศัพท ์ 1/2562 4.93   
30 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟำ้ 1/2562 4.93   
31 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1/2562 4.93   
32 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2 1/2562 4.79   
33 ปฏิบัติกำรดิจิตอล 1/2562 4.75   
34 คณิตศำสตร์ 1 1/2562 5.00   
35 ศิลปะกำรพูด 1/2562 4.84   
36 จริยธรรมส ำหรับมนุษย ์ 1/2562 4.88   
37 มนุษย์สัมพันธแ์ละกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 1/2562 4.55   
38 จิตวิทยำทั่วไป 1/2562 4.70   
39 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภำคใต้ 1/2562 4.98   
40 มนุษย์สัมพันธ์เพือ่กำรด ำรงชีวิต 1/2562 4.89   
41 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 1/2562 4.98   
42 แบดมินตัน 1/2562 4.97   
43 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 1/2562 5.00   
44 สนทนำภำษำอังกฤษ 1/2562 5.00   
45 แหล่งพลังงำนทำงเลือก 1/2562 4.95   
46 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1/2562 5.00   
47 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ส ำหรบัครู

วิชำชีพ 
2/2562 4.92 

  

48 กำรวิจยัทำงกำรศึกษำ 2/2562 5.00   
49 กำรพัฒนำหลกัสูตรอำชีวศึกษำ 2/2562 4.93   
50 กำรจัดกำรเรียนรู้อำชีวศึกษำ 2/2562 4.96   
51 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชวีศึกษำ 2/2562 4.88   
52 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหวำ่งเรียน 2/2562 4.92   
53 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูในสถำนศึกษำ 2 2/2562 4.98   
54 วิธีกำรสอนเฉพำะทำงเทคโนโลย ี 2/2562 5.00   
55 วิธีกำรสอนในห้องประลองและโรงฝึกงำน  2/2562 4.91   
56 ชุดกำรเรียนบนเครือข่ำย 2/2562 5.00   
57 ปฏิบัติกำรวิชำชพีครูสหกิจ  2 2/2562 5.00   
58 โครงงำน  2 2/2562 5.00   
59 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 2/2562 5.00   
62 งำนทักษะช่ำงพื้นฐำน 2 2/2562 4.81   
63 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2 2/2562 4.96   
64 วงจรไฟฟ้ำ 1 2/2562 4.84   
65 เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนกิส์  2/2562 4.89   
66 ปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส ์
2/2562 4.88 

  

67 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 2/2562 4.97   
68 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2/2562 5.00   
69 ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส ์2 2/2562 4.97   
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70 เซ็นเซอร์และทรำนส์ดิวเซอร์ 2/2562 5.00   
71 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน 2/2562 4.92   
73 กำรสื่อสำรดิจิตอล 2/2562 5.00   
74 กำรสื่อสำรทำงแสง 2/2562 4.95   
75 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2/2562 5.00   
76 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 2/2562 4.84   
77 ปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์ 2/2562 4.82   
78 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2/2562 4.95   
79 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 2/2562 4.96   
 เฉลี่ย 4.91 ระดับ ดีมาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ระดับดีมำก 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรม จริยธรรม - มีข้อตกลงระหว่ำงนักศึกษำและ
อำจำรย์ประจ ำวิชำ เช่น มีกำรตั้ง
กฎระเบียบหรือข้อบังคับในกำร
เรียนกำรสอน กำรเข้ำห้องเรยีน 

-เพิ่มกำรกวดขันวินัยกำรแต่ง
กำย บุคลิกภำพ ให้มี
บุคลิกภำพของควำมเป็นคร ู

มคอ.5 

ควำมรู้ - บรรยำย  - สำธิต  - มอบหมำย
งำน 

- น ำเสนอหน้ำช้ันเรียน - อภิปรำย
ผล 

- ลงปฏิบัติกำร 

- นศ.ขำดกำรเตรียมตัวที่ดี
ส ำหรับกำรกำรสอนแบบ
อภิปรำยผล และกำรน ำเสนอ
หน้ำช้ันเรียน 

ทักษะทำงปัญญำ - บรรยำยและอภิปรำยกลุ่มเพื่อ
ระดมควำมควำมคิด 
- มอบหมำยงำนสืบค้นข้อมลูจำก
วำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
อินเตอร์เนต็ 
- มอบหมำยงำนท่ีต้องบูรณำกำร
ควำมรู้ กับบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- นศ. ขำดควำมกระตือรือร้นที่
จะแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
-หลักสูตรสำขำวิชำ ให้
ค ำแนะน ำ รำยวิชำคณุธรรม
และจริยธรรม เพิ่มกิจกรรมทำง
ศำสนำ ให้สำมำรถบรูณำกำร
กับกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บคุคลและควำมรับผิดชอบ 

เน้นมอบหมำยงำนซึ่งต้องใช้ควำม
รับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่ม 

-ปรับปรุงกำรท ำงำนเป็นทีม  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -110-  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทั กษ ะกำรวิ เค รำะห์ เชิ ง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มอบหมำยงำนซึ่งต้องค้นคว้ำ
ข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- ให้นักศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตัวเองมำกขึ้น โดยกำรท ำ
แบบฝึกหัด มำน ำเสนอสิ่งที่ได้
พัฒนำตนเองเป็นรำยบคุคล
กับอำจำรยผ์ู้สอน 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กำรปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ไม่มี  
จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ ………………………. จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
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กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
กิจกรรมที่จดั 
หรือเข้ำร่วม 

จ ำนวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐำน/ตำรำง
อ้ำงอิง อำจำรย ์ บุคลำกรสำย

สนับสนุน 
1.กำรสอนแบบ Active Learning 2 -  ET 5.4-1-1 
2. นวัตกรรมกำรเรยีนรู้ในงำน
อำชีวศึกษำ 

1 -  ET 5.4-1-2  

3.กำรออกแบบกำรเรยีนกำรสอน
ผ่ำนเว็บ 

1 -  ET 5.4-1-3  

4.กำรพัฒนำระบบเตือนภัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 -  ET 5.4-1-4  

5.กำรออกแบบกรำฟิกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

1 -  ET 5.4-1-5  

6.กิจกรรมครุศำสตรค์ลังปัญญำ 
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบตัิ 
(CoP) ในประเด็น “กำรจดักำร
ควำมรูสู้่กำรจดักำรศึกษำดิจิทัล
อัจฉริยะ KM to Smart Digital 
Education For All” 

5 -  ET 5.4-1-6  

7.เข้ำร่วมอบรม หัวข้อ “ทิศทำง
และแนวโนม้กำรผลติครไูทย 

1 -  ET 5.4-1-7  

8. อบรมห้องเรียนกลับด้ำน
(Flipped Classroom) . 

5 -  ET 5.4-1-8  

     
     

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3.0 4.0   
5.2 3.0 4.0   
5.3 3.0 4.0   
5.4 4.0 5.0   
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หมวดที่ 5  
การบริหารหลักสูตร 

 
การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาใน
การบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ใน
หลักสูตร
ท างานด้าน
บริหารของ
คณะฯและ
มหาวิทลัย 
เป็นจ านวน
มาก 

ท าให้อัตราก าลังมากระจายอยู่กับอาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ฝ่าย
บริหาร 

กระจาย
อัตราก าลังให้
เพียงพอ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
*  สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมี
ขอบเขต ดังน้ี 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 
 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดังนี้ 

(P) หลักสูตรมีการประชุมและพิจารณาถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 6.1.1 ใบสรุป
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

เรียนการสอน ได้แก่ ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษา
ในหลักสูตร หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
 1. แต่ละหลักสูตรน าผลจากการประชุมมาใช้ในการก าหนดแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุน 
 2. หลักสูตรแจ้งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุน ให้งานพัสดุของคณะ
ด าเนินการจัดซื้อ-จดัจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 3. หลักสูตรน าสิ่งสนับสนุนที่ได้มา เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ 
สอนในหลักสูตร 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. น าผลการประเมินมาใช้ปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
ครั้งถัดไป 
 (D) หลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนากลุ่ม ห้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
ส านักวิทยบริการที่มีเอกสาร ต ารา มีห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
เอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และจัดเตรียมไว้เพ่ือความสะดวกของนักศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
สื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นข้อมูลภายใน และต่างประเทศ 
รวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา นอกจากนั้นยังมี
ระบบการบ ารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณ์
บางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยน ซ่อมบ ารุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกเหมาะสมเพียงพอส าหรับการใช้งานของนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยังให้
ความส าคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น ชุดฝึกเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์  มัลติมิเตอร์ ชุดเครื่องมือพ้ืนฐานด้านช่าง เพ่ือพัฒนางานวิจัยหรือการ
เรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตร 
 (C) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แยกเป็น
ประเด็นดังนี ้

-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตรฯ ได้ย้ายหลักสูตร

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จากเดิมใช้พ้ืนที่ของคณะศิลปศาสตร์ ตึก 62 ชั้น 7 มาใช้พ้ืนที่ อาคาร 71 ชั้น 7 เป็น
ที่ตั้งของหลักสูตรฯ ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียน ได้จัดหาให้เพียงพอกับ
ความต้องการ สัณญาณอินเตอร์ยังไม่ค่อยเพียงพอ ส านักวิทยบริการก าลังปรับปรุงให้
ดีขึ้น   

-ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้จัดห้องเรียนเป็นห้องเรียน
ทฤษฎีรวม 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการอีก 4 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องพัก
อาจารย์ 1 ห้อง   

- ด้านการให้บริการด้านวิชาการ  หลักสูตรได้จัดท าบริการวิชาการ เพื่อ
เสริมสร้าง โดยบูรณาการกับรายวิชา 

1.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS 
บรรยายให้ความรู้ 

2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดบูทกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ บูทให้ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
สงขลา  

- ด้านการให้บริการทั่วไปภายใน 
หลักสูตร ฯ โดยทางทางส านักวิทยบริการ ติดตั้งจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

รองรับคลอมคลุมทั้งชั้น 7 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยของบุคคลที่เข้าออก 
7 จุด จัดหาที่นั่งพัก ส าหรับรอเข้าเรียนและที่พักผ่อน 

- ด้านการให้บริการทั่วไปภายนอกคณะ คณะได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
1.ความปลอดภัยของผู้เข้าออก โดยระบบสแกนนิ้วมือ 
2.โรงอาหารของคณะฯ ให้บริการอาหารที่ราคาย่อมเยา สะดวก สะอาด ส าหรับ
นักศึกษาและบุคคลากร 
3.ที่นั่งพักผ่อน ร้านกาแฟ ส าหรับท างานนอกเวลา 
4.ห้องประชุม ห้องสัมมนา ของคณะฯ 

 โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
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แยกเป็นประเด็นดังนี ้
 

- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม  สะอาด เรียบร้อย 
- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

ความสงบร่มรื่น) สะอาด เรียบร้อย สงบ ทัศนียภาพสวยงาม 
- ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องทฤษฎีหรือห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนทฤษฎีสามารถใช้
ร่วมกับหลักสูตรอื่น ภายในคณะฯ ได้   

- อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจ านวนเพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ 1.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 
71703 2.ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 71704 3.ห้องปฏิบัติการระบบ
โทรคมนาคม 71705 4.ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด  

- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีแสงสว่างเพียงพอ   
- ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน(เครื่องขยาย

เสียงเครื่องฉายภาพกระดานด า) ด้านบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอน ภายในห้องเรียนมีโปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉายภาพ กระดานเขียน ครบทุกห้อง 
(เฉพาะห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด มีเครื่องขยายเสียง ห้องเรียนเรียนทฤษฎี มีทั้ง
เครื่องขยายเสียงและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลติดตั้งประจ าห้อง) 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์  

- มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์ด้าน
วิชาการแก่อาจารย์  

- มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน
และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการให้บริการด้านทรัพยากรทาง
วิชาการ  

- ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ห้องให้สมุด
ให้บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ ให้อาจารย์และบุคคลากร สามารถสั่งเพ่ิมเติมผ่านระบบ
ได ้

- ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด  
- ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์
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ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม สื่อCAI ฐานข้อมูล  
- ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต

ทีวีดาวเทียมสื่อ CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น  
 (A) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่น ความสะอาดแสงการถ่ายเทอากาศ )  

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
        1. หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโดยมี
ทั้งหมด5 ห้องแยกออกเป็นห้องเรียน 1 ห้องดังนี้ ห้อง 71707 ห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 71703 2.ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 71704 3.
ห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 71705 4.ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด  (ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ มีจ านวน 3 ห้อง ห้องละ 30 เครื่อง ใช้ร่วมกันภายในคณะ) ซึ่งภายใน
ห้องติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนครบทุกห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องโปรเจ็ค 
ส าหรับให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ในการท ารายงานและท าโครงงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่น หอสมุด ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 

3. หลักสูตรมีการจัดพื้นที่ ส าหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เช่น ส าหรับท ากิจกรรม จุดพักผ่อน บริการน้ าดื่ม มีระบบการเรียนการสอนที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

ในปีการศึกษา  หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอนดังนี้  

1.ตู้ขาโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ จ านวน 4 ชุด ประกอบรายวิชาระบบโทรศัพท์ 
(ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 

2.แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 30V 5A  จ านวน 25 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 
62) 

3.โต๊ะห้องประชุม (71701) พร้อมจอทีวี 55 นิ้ว จ านวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์เงิน
รายได้ 62) 

4.โต๊ะท างานห้องพักอาจารย์ พร้อมเก้าอ้ี 12 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
5. ตู้เก็บเอกสารห้องพักอาจารย์ จ านวน 11 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
6.จอโปรเจ็คเตอร์ 2 ชุด (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
7.จอทีวี 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง (ครุภัณฑ์เงินรายได้ 62) 
-ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ก าลังขอครุภัณฑ์เงินรายได้ 64 

ด้านห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้รวมกันที่ อาคาร 68   
  

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกต่อกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ดังนี้ 

หลักสูตรสาขาวิชาฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว 
นักศึกษา คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนท าการ
ประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษา อาจารย์ ท าการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร (แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ดังนี้ 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.887 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 
-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.870 

อยู่ในระดับมาก 
-ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.865 อยู่ในระดับ

มาก 
- ด้านการให้บริการด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 อยู่ในระดับมาก 
- ด้านการให้บริการทั่วไปภายในคณะคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.905 อยู่ในระดับ

มาก 
- ด้านการให้บริการทั่วไปภายนอกคณะ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.895 อยู่ใน

ระดับมาก 
โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 
- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

แสงการถ่ายเทอากาศ) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมาก 
- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

ความสงบร่มรื่น) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมาก 
- ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์เช่นโตีะเก้าอ้ีเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมาก 
- อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจ านวนเพียงพอกับ

จ านวนผู้เรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมาก 
- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

อยู่ในระดับมาก  
- ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน(เครื่องขยาย

เสียงเครื่องฉายภาพกระดานด า)ด้านบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก  

- มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์ด้าน
วิชาการแก่อาจารย์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสตูรสาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2562 -120-    

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการให้บริการด้านทรัพยากรทาง
วิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดบัมาก 

- ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมาก 

- ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม สื่อCAI ฐานข้อมูล เป็นต้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตทีวี
ดาวเทียมสื่อ CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมาก 
 (A) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่นความสะอาดแสงการถ่ายเทอากาศ) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.53  

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 อยู่ใน
ระดับมาก       
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.0 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3.0 3.0   
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
1.ควรก ำหนดแผนในกำรพัฒนำอำจำรย์เป็น
รำยบุคคล และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
อำจำรย์ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในหลักสูตรที่ทันกับควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี และกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

- - 

2.  ควรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักศึกษำว่ำ
จะพัฒนำให้นักศึกษำมีทักษะใดอย่ำงชัดเจน และ
ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำนักศึกษำ 

- - 

3. ควรหำกระบวนกำรในกำรรับ ดูแลนักศึกษำ 
และส่งเสริมนักศึกษำ ให้มีอัตรำกำรคงอยู่และกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำเพิ่มข้ึน 

- - 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 30 มิถุนายน 2563 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

     หลักสูตรมีความหลากหลายท าให้สามารถ
ท างานได้หลายรูปแบบ 

 
 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนกำรประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- ควรเน้นวิชาคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นครู  
ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................… 
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หมวดที่ 7  
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา......... 
แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
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  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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ภาคผนวก 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
 

ล ำดับ ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับกำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
 ตรง/สมัพันธ์กับ

หลักสตูร 
ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

สถำบัน ปีท่ีส ำเรจ็ 
1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท 

ค.อ.ม. (กำรบริหำรงำน
อำชีวศึกษำ) 

สัมพันธ์ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2543 

2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2550 

3 ดร.บุษรำคัม ทองเพชร อำจำรย ์ ปริญญำเอก 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนำกำร

สอนเทคนิคศึกษำ) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2555 

4 นำยกรภัทร เฉลิมวงศ ์ อำจำรย ์ ปริญญำโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2554 

5 นำยสมพงษ์  แก้วหวัง อำจำรย ์ ปริญญำโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

2554 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

 
ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับกำรศึกษำ) 
สำขำวิชำ 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำบัน ปีที่ส ำเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวทิยาลัย ปีการศึกษา 2562 

 
ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับกำรศึกษำ) 
สำขำวิชำ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำบัน ปีที่ส ำเร็จ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม. (กำรบริหำรงำนอำชีวศึกษำ)   
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
3 นำยวิชำญ  เพชรมณ ี อำจำรย ์ ปริญญำโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)   
4 นำยกรภัทร เฉลิมวงศ ์ อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
5 นำยสมพงษ์  แก้วหวัง อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟำ้ - อิเล็กทรอนิกส์)   
6 นำยฐำปนิค  ตีระพันธ ์ อำจำรย ์ ปริญญำโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)   
7 นำยกระวี อนนตร ี อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
8 นำงสำววรลักษณ์  บัวบุศ อำจำรย ์ ปริญญำโท ศศ.ม.(จิตวิทยำกำรศึกษำและแนะแนว)   
9 นำงสำวบุษรำคัม ทองเพชร อำจำรย ์ ปริญญำเอก ปร.ด.(วิจัยและพัฒนำกำรสอนเทคนิคศึกษำ)   
10 นำงสำวฉำรฝี๊ะ  หัดย ี อำจำรย ์ ปริญญำโท กศ.ม. (กำรวิจัยและประเมิน)   
11 นำงสำวนุชจิเรศ แก้วสกลุ อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
12 นำงสำวฤทัย ประทุมทอง อำจำรย ์ ปริญญำโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้ำ - อิเล็กทรอนิกส์)   
13 นำงสำววำสณำ  บุญส่ง อำจำรย ์ ปริญญำเอก ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์)   
14 นำยธนัสถ์  นนทพุทธ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ปริญญำเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)   
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 

 
ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 

หน่วยงำน/ต ำแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับกำรศึกษำ) 
สำขำวิชำ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
สถำบัน ปีที่ส ำเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
14       
15       
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ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา ........ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
กำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
ประสบกำรณ์กำร

วิจัย 

ที่ปรึกษำ จ ำนวนคุม
วิทยำนิพนธ์/ 
ค้นคว้ำอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษำ) 

รหัส
นักศึกษำ 

ชื่อ
วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ

อิสระ 

หมำยเหตุ 
(กำรอนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย) 

วิทยำนิ
พนธ์ 

กำร
ค้นคว้ำ
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        4.    
        5.    

 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา ........ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
กำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
ประสบกำรณ์กำร

วิจัย 

ที่ปรึกษำ จ ำนวนคุม
วิทยำนิพนธ์/ 
ค้นคว้ำอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษำ) 

รหัส
นักศึกษำ 

ชื่อ
วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ

อิสระ 

หมำยเหตุ 
(กำรอนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย) 

วิทยำนิ
พนธ์ 

กำร
ค้นคว้ำ
อิสระ 

1        1.    
        2.    
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ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ....... 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

ทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
กำรศึกษำ) 

สำขำวิชำ 
ประสบกำรณ์กำร

วิจัย 

ที่ปรึกษำ 
จ ำนวนคุมวิทยำนิพนธ์/ 

ค้นคว้ำอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษำ) 

ชื่อ
วิทยำนิพนธ์/
กำรค้นคว้ำ

อิสระ 

หมำยเหตุ 
(กำรอนุมัติ
จำกสภำ

มหำวิทยำลัย) 

วิทยำนิ
พนธ์ 

กำร
ค้นคว้ำ
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   

 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ......... 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล 
ชื่อวิทยำนิพนธ์ 

/กำรค้นคว้ำอิสระ 

ชื่อวำรสำรวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้ำ) 

วำรสำรหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชำกำรที่มี
กรรมกำรภำยนอกร่วมกล่นกรอง 

กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
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ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ชื่องำนวิจัย 
ระยะเวลำท ำวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมำณ แหล่งทุน 

ภำยใน ภำยนอก 
1       
2       

 
ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ  า แม้ว่า

บทความวิจัยนั นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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ตารางท่ี 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
สรุป 

รำยกำรหลักฐำน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน 
ติดตำม  และทบทวนกำรด ำเนิ น งำน
หลักสูตร 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน 
ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

   

ET รำยงำนกำรประชุม 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  หรือ 
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 

หลักสูตรครุศำสตรอุตสำหกรรมบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคม มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 จ ำนวน 5 ด้ำน ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 

   

มคอ.2 

3. มี ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร ำ ย วิ ช ำ  แ ล ะ
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำง
น้ อยก่ อนกำรเปิ ดสอน ในแต่ ละภ ำค
กำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

ในปีกำรศึกษำ 2562 มีรำยละเอียดของรำยวิชำตำมแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
จ ำนวน 102 วิชำ มีรำยวิชำในเทอม1/2561 จ ำนวน 47 วิชำ โดยมีคณะศิลป
ศำสตร์ จ ำนวน 12  วิชำ และวิชำในคณะ  35 วิชำ และ มีรำยวิชำในเทอม
2/2562 จ ำนวน 55 วิชำ โดยมีคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 18 วิชำ และวิชำใน
คณะ 37 วิชำ ได้มีกำรส่งครบถ้วนทุกรำยวิชำก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำในวิชำที่ของคณะ 

   

บันทึกกำรส่ง มคอ.3,4 
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ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
สรุป 

รำยกำรหลักฐำน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรำยวิชำ 

มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำตำมแบบ มคอ.5และมคอ.
6 จ ำนวน 102 วิชำ มีรำยวิชำในเทอม1/2562 จ ำนวน 47 วิชำ โดยมีคณะ
ศิลปศำสตร์ จ ำนวน 12 วิชำ และวิชำในคณะ  35 วิชำ และ มีรำยวิชำใน
เทอม2/2562 จ ำนวน 55 วิชำ โดยมีคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 18 วิชำ และ
วิชำในคณะ 37 วิชำ ได้มีกำรส่งครบถ้วนทุกรำยวิชำก่อนกำรเปิดสอนในแต่
ละภำคกำรศึกษำในวิชำที่ของคณะ 

   

บันทึกกำรส่ง มคอ.5,6 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วัน 
หลังปีกำรศึกษำ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้ง 5 ท่ำน ร่วมกันเพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ณ อำคำร 71 ชั้น 7 หลักสูตร
สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม และส่งให้คณบดีรับทรำบ 
ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

   

บันทึกกำรส่ง มคอ.7 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษำ
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อย
ละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ำมี) จำก  102  วิชำได้มีกำรทวนสอบทุกรำยวิชำคิด
เป็นร้อยละ 70.59 

   

 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผล
กำรเรียน รู้  จ ำกผลกำรประเมิน กำร

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
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ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 
สรุป 

รำยกำรหลักฐำน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
8. อำจำรย์ใหม่  (ถ้ำมี ) ทุกคน ได้รับกำร

ปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ไม่อำจำรย์ใหม่   
 

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีกำรศึกษำ 2562 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ ทุกท่ำนได้รับกำรพัฒนำฯ 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 

   
 

10. จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่บุคลำกรสนับสนุน   
 

11.  ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี
สุ ดท้ ำย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ ำพ
หลักสู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ ำ 3 .5  จำก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตรเฉลี่ย 4.26 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

   

 

12.  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5.0 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนำคม ที่จบปีกำรศึกษำ 2560 มีค่ำคะแนนที่ 4.16 จำกคะแนน
เต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี  2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2562 (1 ม.ค. 62-31 ธ.ค. 62)  
 (ค่าน  าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด 

/ เลขหน้า  
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

1 กำรพัฒนำวีดีโอมลัติมีเดียเรื่องงำนเช่ือมแก๊ส รำยวิชำงำนทกัษะช่ำงพ้ืนฐำน 
๒ หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบณัฑิต เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับ
นักศึกษำครูช่ำงอุตสำหกรรม 

1.นำงสำวบษุรำคัม  ทองเพชร    
2.นำยอภิรพ  แก้วมำก 

กำรประชุมทำงวิชำกำร คร้ังที่ ๕๗ ระหวำ่งวันที่ 29 มกรำคม  – 1 
กุมภำพันธ์ 2562 ณ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน จังหวัด 
กรุงเทพมหำนคร 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

2 เครื่องผ่ำจำวตำลโดยใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ในกำรควบคุมใบมีด 1.นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกลุ    2.นำยกร
ภัทร  เฉลิมวงศ์   3.นำยฐำปนคิ ตีระพันธ์    

กำรประชุมวิชำกำรเกษตรพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง คร้ังที่ ๖ 
ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 กุมภำพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

3 กำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเปน็ในกำรพัฒนำกระบวนทศัน์ รูปแบบและ
กลไกเพื่อพัฒนำครูช่ำงอุตสำหกรรมที่มีสมรรถนะสูง ในยคุ Thailand 4.0 

1.นำงสำวบษุรำคัม  ทองเพชร   2.นำยไชย
ยะ  ธนพัฒน์ศิริ    3.นำยพิชิต เพ็งสสุรรณ 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที ่6 หัวข้อ ทิศทำงและแนวโน้มกำรผลิตครู
ไทย ระหว่ำงวันที่ 3 – 7 กรกฎำคม 2562  ณ คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

4 ชุดควบคุมสำยพำนล ำเลียงคัดแยกวัตถุโดย PLC 1.นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกลุ  2.นำยกร
ภัทร เฉลิมวงศ์   3.นำยฐำปนคิ ตีระพันธ์  
4.นำงสำวนภำรัตน์ เกษตรสมบูรณ ์

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนเทคโนโลยอีุตสำหกรรมและวิศวกรรม ครัง้ที่ 
5 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด 

/ เลขหน้า  
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

5 เคร่ืองสเก็ตบอร์ดส ำหรับกำรฟ้ืนฟูกำรเคลื่อนไหวแขนในผู้ป่วยหลอดเลอืด
สมอง 

1.นำยกระวี  อนนตรี  2.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 

ช่ือวำรสำร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY    
ปีที่/Volume  2019 ฉบับที/่Issue     เล่มที/่No.   7  
เดือน  JULY ป ี  2019  หน้ำ – หน้ำ   72-75 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

     

 
ตารางท่ี 4.2-5  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ค่าน  าหนัก 1.00) ปีปฏิทิน 2561 (1 ม.ค. 62-31 ธ.ค. 62) 
 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด 

/ เลขหน้า  
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

1 เคร่ืองสเก็ตบอร์ดส ำหรับกำรฟ้ืนฟูกำรเคลื่อนไหวแขนในผู้ป่วยหลอดเลอืด
สมอง 

1.นำยกระวี  อนนตรี  2.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 

ช่ือวำรสำร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY    
ปีที่/Volume  2019 ฉบับที/่Issue     เล่มที/่No.   7  
เดือน  JULY ป ี  2019  หน้ำ – หน้ำ   72-75 

 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี คุณภาพ 
เป้าหมา

ย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร2562 
ตัวตั ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผ่ำน  ผ่ำน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ร้อยละ 
20 

62.35 
4.41 4.41 

15 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญำตรี) บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

44 
4.78 4.16 

46 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำ
และผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่
ได้รบั กำรตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

 
 

 N/A 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรรับนักศึกษำ 3.0 3.0   
ตัวบ่งชี้ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 3.0 4.0   
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 3.0 3.0   
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 3.0 4.0  3.0 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 3.0 5.0  4.44 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

5.0 
1 

ร้อยละ 20 5.0 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
3 

ร้อยละ 60 5.0 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

3.0 2.0 
ร้อยละ40 5.0 

5.0 
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ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี คุณภาพ 
เป้าหมา

ย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร2562 
ตัวตั ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

  

 N/A 
 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 3.0 4.0   
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 3.0 4.0   

ตัวบ่งชี้ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3.0 4.0   

ตัวบ่งชี้ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 3.0 4.0   

ตัวบ่งชี้  5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 5.0 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 3.0 3.0  3.53 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี     (20.9/5=4.18) 
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ตารางท่ี B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบท่ี 

คะ 

แนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี  

I 

ปัจจัยน าเข้า 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ ์

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : กำรก ำกับมำตรฐำน ผ่ำนกำรประเมิน หลักสตูรได้มำตรฐำน 

2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2  - - 4.71 4.71 ระดับคณุภำพดีมำก 

3 : นักศึกษำ 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

4 : อำจำรย์ 3 3.48 - - 3.48 ระดับคณุภำพด ี

5 : หลักสูตร กำรเรียนกำร

สอน กำรประเมินผู้เรียน 

4 
3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภำพด ี

6 : สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภำพปำนกลำง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน     ระดับคณุภำพด ี
ระดับคณุภำพ

ด ี
ระดับคณุภำพ

ด ี
ระดับ

คุณภำพดี
มำก 

  

 
ทิศทางการพัฒนา 
ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ระยะสั น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ นไป)      
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ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

แผนการพัฒนา ระยะสั น 
ปี 2562 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทำงกำรพัฒนำ) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทำงกำรพัฒนำ) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทำงกำรพัฒนำ) 
  
  

 



 
คณะวศิวกรรมศาสตร์   
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