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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้มี
การด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2563 โดยการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งนี้ได้พิจารณาโดยลดระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรจาก 5 ปี ให้เหลือเพียง 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความ
ตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ด้านแมคคา
ทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู และ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเอง ผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นผู้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน 
โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักสูตร 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนตาม
แนวทางของ AUN-QA โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
สาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไป
ตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผล
ต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่นคือ “มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ” ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -6-  
 

 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า            5 
สารบัญ            6 
บทสรุปผู้บริหาร           7 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     9 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร         13 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.    17 
องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA      23 

ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA       91 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา       97 

ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)   113 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 114 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 115 

  ตารางที่ 2.1-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2563     116 
  ตารางที่ 2.1-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน 2563      117 
  ตารางที่ 2.1-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
       ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปีปฏิทิน  2563     119 
  ตารางที่ 2.1-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
         นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2563     120 
  ตารางที่ 2.1-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
       นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองใน 
       รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน 2563       121 
  ตารางที่ 2.1-6  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2563     124 

                   
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -7-  
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี และตอบสนองตามความต้องการ
ด้านครูผู้สอนของอาชีวศึกษาศึกษาในโครงการผลิตครูอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครูสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 และทักษะดิจิทัล นอกจากนี้ยังผลิตก าลังคนให้เป็นแรงงานฝีมือที่
มีสมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Egnine ตามนโยบาย Thailad 4.0 สามารถคิดค้นหรือต่อยอด
นวัตกรรมเพ่ือให้มีสมรรถนะตามที่สังคมและตลาดแรงงานต้องการ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้างอ านาจการแข่งขันของประเทศได้เป็น
อย่างดี 

สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  มีการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหาร
จัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ตามมาตรฐานของ สกอ. และแนวทางของ AUN-QA Version 4.0 จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ด้านที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา 
ด้านที่ 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน 
ด้านที่ 4 : การประเมินผู้เรียน 
ด้านที่ 5 : คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
ด้านที่ 6 : การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน 
ด้านที่ 7 : สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านที่ 8 : ผลผลิตและผลลัพธ์ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ในแต่ละด้าน  

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมถึงการแข่งขันในเวทีต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใน
หลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน และสามารถปรับตัวให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบัน 

2. อาจารย์ในหลักสูตรเป็นการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจ และมีแนวการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน 
3. อาจารย์ในหลักสูตรมีความใกล้ชิดกับนักศึกษา ท าให้การประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารในส่วนต่าง ๆ 

รวมถึงการขอความร่วมมือในทุกๆ ด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรให้ชัดเจน และปรับระบบติดตามรวมถึงการสอบถามความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้เป็นเป็นระบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือน าความต้องการมาพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ต่อไป 
2. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) อย่างเป็นกระบวนการและให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักและสามารถน ามาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 

3. กระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการน า PLOs ที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านมาเป็นแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนและเชื่อมโยง YLOs ให้สอดคล้องมากยิ่งขึ้น 

4. การให้ผลการประเมินย้อนกลับแบบโฟกัสกรุ๊ปแก่ศึกษาในทุกการประเมินและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด
ส าหรับการพัฒนาแก่นักศึกษาเป็นระยะๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองได้ทันเวลา 

5. พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้งแผนการสอน กิจกรรมการสอน และสื่อ
การสอน ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการพิจารณารูปแบบการประเมินแบบ Rubric ที่มีความ
สอดคล้องกับ CLOs มาใช้ในการประเมินผลของนักศึกษา 

6. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมของอาจารย์ในหลักสูตรและมุ่งเป้าตามประเด็นต่างๆ ให้
สอดคล้องกับการที่จะน าความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม PLOs ที่ก าหนด 

7. พิจารณาและทบทวนกระบวนการในการสร้างเป้าหมาย/พิจารณาคู่เทียบ อัตราการของการออก
กลางคันของนักศึกษา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ส าเร็จการศึกษา ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการบริหารหลักสูตรฯ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงรายละเอียด ส าหรับการวิเคราะห์ OBE เพ่ือน าสู่การปรับปรุง มคอ.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับ AUN 
QA โดยด าเนินการประชุมผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงแนวทางการเขียน  PLO, CLO, YLO, เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรใน
ทุกๆ ด้าน 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  

รวบรวมข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน วางแผนการด าเนินการเพื่อรองรับมาตรฐาน การประกันคุณภาพ 
AUN QA พร้อมทั้งจัดท าแผนการด าเนินการ เพ่ือเสนอการปรับปรุงผ่านผู้บริหารแต่ละล าดับชั้น  
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 
 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

 
 
 
 

ในปี พ.ศ. 2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” มีความหมายว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 
ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยบริหารจัดการได้โดย
อิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพ่ือให้สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จึงได้มีการยก
ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 9 แห่ง 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จ านวน 15 หน่วยงาน 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและชุมพร แบ่งเขต
จัดการศึกษาและการบริหารจัดการออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดสงขลา 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม 
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2. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีปณิธานที่มุ่งผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

อย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไปสู่
องค์กรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนท างานอย่างมีความสุขอีกทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
อย่างแท้จริง 
 นับจากการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะที่พร้อมจะท างานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมกันที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมและชุมชน อีกทั้ง
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ในการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ในการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” 
 ปรัชญาการศึกษา : มุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ปรัชญา : มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ปณิธาน : มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
วัฒนธรรมองค์กร : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ  
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม  
พันธกิจ :  

    1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
    2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิง

พาณิชย์ 
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

อัตลักษณ์ : มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  
เอกลักษณ์ : สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. ภาพรวมของคณะ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศของสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
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มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งท่ี 7/2552  

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก เปิดสอนระดับปริญญาตรี โดย
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 คุรุสภาให้การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์เมื่อ 29 มกราคม 2556  
 ต่อมาทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของคณะฯ 
เพ่ือให้การบริหารงานมีความสะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาออกเป็น 2 สาขา ได้แก่สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์ ในส่วนของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

4. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะ 
ปรัชญา (Philosophy) : มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ปณิธาน (Determination) : มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือผลิต

ครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
  ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS 
  R = Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 U = Unity เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือ
ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตก าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

T = Technology and Innovation ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย 
  S = Shining Wisdom การจัดการศึกษาแลการสร้างเครือข่าย รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญา
ด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานของความรักและศรัทธา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผลิตบัณฑิต

ครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพแล ะมี
ความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริการวิชาการแก่สังคมด้วย
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
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  4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
อัตลักษณ์ (Identity) : มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 
อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ (Campus Identity) : การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1. เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหรรมเป้าหมายของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ประเภท หลักสูตรทางวิชาชีพ  

1. รหัส (14 หลัก) และชื่อหลักสูตร    
 25531971102347 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) 

2. ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.อ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Technical Education 
    (Mechatronics Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.S.Tech.Ed. (Mechatronics Engineering) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

6. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีความเป็นครูมืออาชีพด้านวิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส์ และนวัตกรรมดิจิทัล 

7. ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) เป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี และตอบสนองตามความต้องการ
ด้านครูผู้สอนของอาชีวศึกษาศึกษาในโครงการผลิตครูอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีสมรรถนะทางวิชาชีพครู
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 และทักษะดิจิทัล นอกจากนี้ยังผลิตก าลังคนให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี
สมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Egnine ตามนโยบาย Thailad 4.0 สามารถคิดค้นหรือต่อยอด
นวัตกรรมเพ่ือให้มีสมรรถนะตามที่สังคมและตลาดแรงงานต้องการ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้างอ านาจการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี 

8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.3.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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 1.3.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์ 
 1.3.4 เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู และสร้าง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเอง ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 1.3.5 เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 1.3.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 
ELO 1 (Generic) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 ELO 2 (Specific) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์         
 ELO 3 (Specific) เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ          
 ELO 4 (Generic) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรม
และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
        ELO 5 (Specific) เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู และ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเอง ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ELO 6 (Specific) เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
10. โครงสร้างหลักสูตร 
 10.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
  10.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   7 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย      6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาชีพครู     37 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 22 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา12 หน่วยกิต 
     2.1.3 วิชาชีพครูเลือก   3 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขา    65 หน่วยกิต 
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     2.2.1 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ 3 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   12 หน่วยกิต 
     2.2.3 วิชาชีพบังคับ   44 หน่วยกิต 
     2.2.4 วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก  6 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า 6         หน่วยกิต 
 
11. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้  

11.1 ครูอาชีวศึกษาทางช่างอุตสาหกรรม ด้านเครื่องกล ไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิกส์  
11.2 ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิกส์ 
11.3 นักเทคโนโลยี นวัตกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิกส์ 
11.4 นักวิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ วางแผน และดูแล ซ่อมบ ารุงระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 11.5 ประกอบอาชีพในระบบการผลิตที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 

12. ข้อมูลสถิติของหลักสูตร (นักศึกษาปี 2563) 
12.1  จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน  ……29… คน   
        จ านวนนักศึกษาท่ีประกาศรับ            ……30… คน  
        จ านวนนักศึกษามารายงานตัวเข้าเรียน            ……29… คน 
12.2  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน          ……32… คน 
        จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร         …-…… คน 
        จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร         ……26. คน 
        จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร         ……6… คน 
12.3  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

  ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ …81.25…… 
 

12.4  อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (…29….คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 (...26....คน)  ร้อยละ ...89.65........ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (…27….คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  (...27...คน)  ร้อยละ ....100....... 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (…18….คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 (....17...คน)  ร้อยละ ....94.44....... 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (…26….คน) ทีจ่บการศึกษา      (...26...คน)  ร้อยละ ....100....... 

 

12.5  ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ลดลง...3.... คน เนื่องจาก   - ตกออก  ........คน 

                 - ย้ายสาขา ........คน 
                  - ลาออก ....3...คน 
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12.6  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1  ปี หลังส าเร็จการศึกษา  
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  ......32.....คน  ร้อยละ ......100.....                

 
การกระจายภาวการณ์ได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การได้
งานท า 

ได้งานท าแล้ว ผู้ประกอบการ
อิสระ 

ไม่ประสงค์จะท างาน  
ยังไม่ได้งาน ตรงสาขาที่

เรียน 
ไมต่รงสาขาที่

เรียน 
ศึกษาต่อ ทหาร อ่ืนๆ 

(ระบุ) 
จ านวน 11 7 8 2 2 - 2 
ร้อยละ 34.37 21.87 25 6.25 6.25 - 6.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -17-  
 

ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
 

 องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1)   

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
1.  นางทรงนคร การนา 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร) 

1. นางทรงนคร การนา 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร) 

 

2.  นายวิมล บุญรอด 
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

2. นายวิมล บุญรอด 
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

3. นายอรุณ สุขแก้ว 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

3. นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 
Ph.D. (Communication Engineering) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ครั้งที ่198-4/2564 
วันที่ 22 เมษายน 2564 

4. นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

4. นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 

5. นายอาคม สุดราม 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ปทส. (เครื่องมือกล) 

5. นายอาคม สุดราม 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ปทส. (เครื่องมือกล) 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และท า
หน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว  (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-1 ถึง 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1.  นางทรงนคร การนา 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร) 

1. นางทรงนคร การนา 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร) 

 

2.  นายวิมล บุญรอด 
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

2. นายวิมล บุญรอด 
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

3. นายอรุณ สุขแก้ว 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

3. นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 
Ph.D. (Communication Engineering) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ครั้งที่ 198-4/2564 
วันที่ 22 เมษายน 2564 

4. นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

4. นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 

5. นายอาคม สุดราม 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ปทส. (เครื่องมือกล) 

5. นายอาคม สุดราม 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ปทส. (เครื่องมือกล) 

 

หมายเหตุ :  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได ้
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมวีุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลติที่มีวุฒิปรญิญาตรีแตต่้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมผีลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ  
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้ประสบการณ์ได้ ส าหรับบุคลากรของสถาบันร่วมผลิต  
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อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าภายในสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ รายวิชาที่สอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1. นายสุจริต สิงหพันธุ์ ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย์  
2. นางทรงนคร การนา ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการ

สอนเทคนิคศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

3. นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ Ph.D. (Communication 
Engineering) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

4. นางสาวฤทัย ประทุมทอง ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
5. นายอรุณ สุขแก้ว ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นายอาคม สุดราม ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย์  
7. นายธนัท ธนอัศวพล วศ.ม. (เครื่องกล) อาจารย์  
8. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ คอ.ด.(การวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร) 
อาจารย์ 

 

9. นายวิมล บุญรอด วศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

10. นายธนัสถ์ นนทพุทธ D.Eng. (Electrical 
Engineering) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

11. นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน ์ วศ.ม.(เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน) 

อาจารย์ 
 

 
อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์พิเศษนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า)  
 
ไม่มีอาจารย์พิเศษนอกสถาบัน 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -20-  
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1) เกณฑ์ 5 ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ 
-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 
1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
-ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่ง
ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพียงหลักสูตรเดียวและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 
ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้ง 5 
คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
หลักสูตรฯ ที่เปิดสอนโดยบูรณาการ
ศาสตร์การสอนประกอบด้วยสาขาวิชา
เครื่องกล การผลิต ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องตาม
หลักวิชาที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส์ และทุกคนมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสู ตรทุ กคนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ ตร งหรื อ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนและทุก
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-ไม่จ ากดัจ านวนและประจ าได้มากกว่า
หนึ่งหลักสูตร 

คนมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ประเภทวิชาการ 
-อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้
ประกาศใช้อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ได้ 
-อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ 
-มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชา
ที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

-อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน 
-ไม่มีอาจารย์พิเศษจากนอกสถาบัน 

 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 
ประเภทวิชาการ 
-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 
ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ได้รับ
ความเห็นชอบโดยสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้ งที่  8/2562 เมื่อวันที่  7 
ตุลาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัย ให้
ความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม
ครั้ งที่  181-9/2562 เมื่ อวันที่  24 
ตุลาคม 2562 ซึ่งหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิ กส์  (4 ปี )  หลั กสู ตร
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ปรับปรุง พ.ศ.2563 เป็นหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุงจากหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิ กส์  (5 ปี ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
(แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกับผลการประเมินข้างต้น) 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
  ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1 . 1 .  The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 

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

1 . 2 .  The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 

1.3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic 
outcomes ( related to written and oral communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc)  and subject specific outcomes ( related to knowledge and skills of the 
study discipline). 

1 . 4 .  The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the 
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning 
outcomes. 

1 . 5 .  The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 
students by the time they graduate. 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
1.1 The programme to show that the expected learning 

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

 
ผลการด าเนินงาน 
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรประเภท 
หลักสูตรทางวิชาชีพ #AUN.1.1-Mecha.1 (มคอ. 2 เล่มหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ ) ได้มีก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ของหลักสูตรตามหลักผลการเรียนรู้  ซึ่งได้น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF), มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)  #AUN.1.1-Mecha.2 (มคอ.1 ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม) ที่ระบุในหลักสูตรมาพัฒนาร่วมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยการจัดโครงการต่างๆ รวมถึงการโฟกัสกรุ๊ปและการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ (2) ผู้ใช้บัณฑิตใน
สถาบันอาชีวศึกษา (3) ศิษย์เก่า (4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

AUN.1.1-Mecha.1 
มคอ. 2 เล่มหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 

 
 
 
AUN.1.1-Mecha.2 
มคอ.1 ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
(5) ผู้สอน (6) ผู้เรียน (7) ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learnin Outcomes: ELOs) ตามรายละเอียดในเล่ม มคอ. 2 #AUN.1.1-Mecha.3 
(ค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดท าหลักสูตร 2563), #AUN.1.1-Mecha.4 (โครงการวิพากย์
หลักสูตร) จ านวน 6 ข้อ สามารถแบ่งได้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ทั้ง 6 ด้าน แสดงดัง
ตารางที่ 2.1 โดยมีความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะ
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และ facebook page ของสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
#AUN.1.1-Mecha.4 (Website หลักสูตร) และ #AUN.1.1-Mecha.4 (Facebook 
หลักสูตร) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.1.1 และ ภาพที่ 1.1.2 ตามล าดับ (แสดงถึง 
วัตถุประสงค์ หลักสูตร รายวิชา จ านวนหน่วยกิต แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ฯลฯ) 

  
ภาพที่ 1.1.1 แบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวังของหลักสูตร 

 

 

 
ภาพที่ 1.1.2 ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

 Note การด าเนินการในส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยความถูกต้องของข้อความ
และผลลัพธ์การเรียนรู้บางส่วนยังไม่ตรงตามเป้าประสงค์ของการประเมินตาม AUN QA 

 
AUN.1.1-Mecha.3 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดท า
หลักสูตร 2563 
AUN.1.1-Mecha.4 
โครงการวิพากย์
หลักสูตร 
AUN.1.1-Mecha.5 
Website หลักสูตร 

 
 
AUN.1.1-Mecha.6 
Facebook หลักสูตร 
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อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้มีการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน Outcome Base Education, OBE” เมื่อวันที่ 
4-5 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้สามารถด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 2 บางส่วน 
เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสามารถเตรียมการตรวจประเมินในปีต่อไปได้ ซึ่งการ
ปรับปรุง PLO มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 PLO 1 : แสดงออกถึงความเป็นครู/นักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพ มีความเป็น
ผู้น า มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 PLO 2 : ประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ด้านวิศวกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 PLO 3 : ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นพ้ืนฐานหรือที่ เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เพื่อให้ได้ผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชน 
 PLO 4 : พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและทดลองเชิงวิศวกรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรม
ส าหรับการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนหรือด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 PLO 5 : ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 PLO 6 : สืบค้นฐานข้อมูลและหาความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรือ
ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
 PLO 7 : จัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

โดยความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หมวดเฉพาะได้ดังนี้ 
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 1.2. The programme to show that the expected learning 

outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to 
the expected learning outcomes of the programme. 
  
 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้มีการระบุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Learning Outcome) และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะ เฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ แสดงในตารางที่ 2.1 นอกจากนี้หลักสูตรมีวางแผนประชุมภายใน
หลักสูตรและคณะฯ การโฟกัสกรุ๊ป โครงการวิพากย์หลักสูตร การประประชุมชี้แจง
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับวชาชีพครูแก่สถาบันอาชีวศึกษา สามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ (1) ความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบมาตรฐาน TQF (2) การเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ (3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 
4 ปี) พ.ศ. 2562 (4) การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาน า ELOs โดยมี
การน าทักษะมา ELOs มาออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา CLOs (ดูรายละเอียด
ใน มคอ. 3 และ มคอ.4) แสดงได้ดังตารางที่ 2.1 – 2.5 ตามล าดับ 
Note เนื่องด้วยการด าเนินการจัดท า มคอ.3 ตามการกรอบ AUN-QA โดยมี CLOs ที่
สอดคล้องกับ ELOs รวมถึงการเขียนกิจกรรมแบบ Active learning ยังไม่ผ่านการ
ประชุมพิจารณาจากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือจัดท า 
มคอ. 3 เบื้องต้นที่รองรับกับเหตุผลดังกล่าวแสดงดังภาพที่ 1.2.1 

 
(ก) ตัวอย่างวัตถุประสงค์รายวิชา 

AUN.1.2-Mecha.1 
มคอ.3 และ มคอ.5 
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(ข) ตัวอย่างกิจกรรมการสอนและมีการวัดผลแบบ Formative & Summative 
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(ค) ตัวอย่างแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ภาพที่ 1.2.1 แนวทางการจัดท ามคอ.3 ที่รองรับกับกิจกรรม Active learning  
 1 . 3 .  The programme to show that the expected learning 

outcomes consist of both generic outcomes ( related to written and oral 
communication, problemsolving, information technology, teambuilding 
skills, etc)  and subject specific outcomes ( related to knowledge and skills 
of the study discipline). 
 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้มีการระบุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Learning Outcome) และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะ เฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ แสดงดังตารางที่ 2.1 สามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา TQF เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อสารต่างๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ท างานเป็นทีม แสดงดังตารางที่ 2.3 
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 1.4 The programme to show that the requirements of the 

stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that 
these are reflected in the expected learning outcomes. 
 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้มีการรวบรวมข้อก าหนดเพ่ือ
ปรับปรุงผลการด าเนินการของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือพัฒนาร่วมกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ (2) ผู้ใช้
บัณฑิตในสถาบันอาชีวศึกษา (3) ศิษย์เก่า (4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ โดยเบื้องต้นมีการรวบรวมข้อมูลจากการโฟกัสกรุ๊ป การเก็บข้อมูลจากการ
นิเทศฝึกงาน การนิเทศฝึกสอน ตลอดจนการท าฟอร์มเพ่ือประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบสอบถาม 1 #AUN.1.4-Mecha.1 (แบบฟอร์มส าหรับประเมินคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่คาดหวังของหลักสูตร) Link: http://1ab.in/biJY  
“การประเมินผลคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีคาดหวังของหลักสูตร แมคคาทรอนิกส์ 
โปรดส่งค าติชมเกี่ยวกับหลักสูตร แมคคาทรอนิกส์  ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บัณฑิตใน
สถานประกอบการ (2) ผู้ใช้บัณฑิตในสถาบันอาชีวศึกษา (3) ศิษย์เก่า (4) ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการความร่วมมือทางวิชาการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้” 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ซึ่งใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงรุก Active Leaning มุ่งเน้นกิจกรรม
ด้วยรูปแบบโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning  
โดยที่มีผู้สอน (Coaching) เป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ใน
การท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการ
ลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยเน้นผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
คุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวังของหลักสูตร ( ELO:  Expected Learning 
Outcomes) โดยแบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
(Specific) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (Generic) แสดง
รายละเอียดดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ELO 1 (Generic) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2) ด้านความรู้ 

AUN.1.4-Mecha.1 
ฟอร์มส าหรับ
ประเมินคุณลักษณะ
ของนักศึกษาที่
คาดหวัง 

 
 
AUN.1.4-Mecha.2 
ฟอร์มส าหรับระบบ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

 
AUN.1.4-Mecha.3 
ฟอร์มส าหรับระบบ
ส ารวจภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต 

 

http://1ab.in/biJY
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 ELO 2 (Specific) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ด้าน
แมคคาทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์         
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 ELO 3 (Specific) เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความตระหนักและยึดการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ELO 4 (Generic) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิ ถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ELO 5 (Specific)  เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่  21 มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเอง ผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ELO 6 (Specific) เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาล
ใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน 
เทคนิค กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
* ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ กลุ่มใด * 
*1. ผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ 
*2. ผู้ใช้บัณฑิตในสถาบันอาชีวศึกษา 
*3. ศิษย์เก่า 
*4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ 
*5. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่หลักสูตรนี้ 
*6. อ่ืน ๆ  
จากคุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวังของหลักสูตร ELO ทั้ง 6 ข้อ ด้านบนของ 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของหลักสูตร มีความเหมาะสมหรือไม่ 
1. เหมาะสม 
2. ไม่เหมาะสม 
3. อ่ืนๆ:……………………………………… 
ผู้ตอบแบบสอบถามอยากปรับปรุงหลักสูตรนี้หรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
..................................................................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
แบบสอบถาม 2 #AUN.1.4-Mecha.2 (ระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต) และ 
#AUN.1.4-Mecha.3 (ระบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต) 
ส าหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ
รวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้  ระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิต) 
http: / / studentwork. rmutsv.ac. th/ trader62/ index.php และ  ระบบส า รวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://studentwork.rmutsv.ac.th/index.php โดยใน
แบบสอบถามสามารถน ารายละเอียดอาชีพมาวิเคราะห์การได้งานท าที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวังของหลักสูตรได้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังภาพ
ที่ 1.4.2 ภาพที่ 1.4.3 และมีผลการด าเนินการดังภาพท่ี 1.4.4 ตามล าดับ  

 
(ก) ส่วนแรกของแบบสอบถาม ประกอบด้วยรายละเอียดของผู้ประเมิน 

http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader62/index.php
http://studentwork.rmutsv.ac.th/index.php
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ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 
(ข) ส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม ประกอบด้วยผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ทักษะด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผู้ใช้บัณฑิต 
ภาพที่ 1.4.2  แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจรวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตร 

 
ภาพที่ 1.4.3  แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1SmF2FwImzeGs9Taft96XiFFQWz_fAJj8/vie

w?usp=sharing 
ภาพที่ 1.4.4  ผลการด าเนินงานส าหรับรวบรวมภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

  1.5 The programme to show that the expected learning 
outcomes are achieved by the students by the time they graduate. 
  
 หลักสูตรมีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระหว่างปีก่อนที่
จะส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้การส ารวจตามเงื่อนไขที่คณะ ฯ ก าหนด ประกอบด้วย 
รายวิชาอาจารย์ใหม่ รายวิชาที่เกรดผิดปกติ รวมถึงรายวิชาอ่ืนที่เป็นรายวิชาหลักสูตร
ปรับปรุงปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซนต์ของรายวิชาทั้งหมด #AUN.1.5-
Mecha.1 (แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ) Link: http://1ab. in/biHN รวมทั้งมีการ
สอบถามไปยังนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

AUN.1.5-Mecha.1 
แบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

 

http://1ab.in/biHN
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ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ที่มีความเชื่อมโยงในระหว่างเรียนแต่ละชั้นปี นอกจากนี้ มีการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนผู้ เรียนส าเร็จการศึกษาระเบียบของ
มหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร #AUN.1.5-Mecha.2 (เอกสารการสอบสมรรถนะ
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และหลักสูตรก าหนด) รวมทั้งรวมถึงประเด็นของการ
ตรียมตัวเพ่ือสอบเข้าบรรจุส าหรับการท างาน (การร่างผังข้อสอบ Test Blueprint คุรุ
สภาฯ ) #AUN.1.5-Mecha.3 (เอกสาร Test Blueprint) http://1ab.in/biHO 
โดยจะมุ่งเน้นรายวิชาที่เป็นแกนหลักท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

AUN.1.5-Mecha.2 
เอกสารการสอบ
สมรรถนะ 

 
 
AUN.1.5-Mecha.3 
เอกสาร Test 
Blueprint 

 
 
ตารางท่ี 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ความรู้และทักษะทั่วไป/ความรู้และทักษะเฉพาะทาง) และ
กรอบมาตรฐาน TQF (หมายเหตุ เรียงตาม TQF) 

ล าดับ 
ELOs 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(เรียงล าดับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 

ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 
(Gereric) 

ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ

ทาง (Specific) 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
ELO 1 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

 

 

2. ความรู้ 
ELO 2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์ 

  



3. ทักษะทางปัญญา 
ELO 3 เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความตระหนักและยึดการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

http://1ab.in/biHO
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ELO 4 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 

 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ELO 5 เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า

ให้กับวิชาชีพครู และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเอง ผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  

 
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
ELO 6 เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ

และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน 
โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  

 
 
ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO ข้อที่ 
1 2 3 4 5 6 

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
1) มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร       
2) เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน       
3) คิดเป็น ท าเป็น ใช้เป็น         
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
5) เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล       
6) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม       
7) สามารถท างานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม       
8) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม          
9) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ       
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
10) สร้างการเรียนรู้ของตัวเอง       
11) ตั้งเป้าหมายแบบ Smart ในการเรียนรู้สิ่งใหม่       

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -36-  
 

ตารางท่ี 2.3 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO ข้อที่ 
1 2 3 4 5 6 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ดังนี้ 
   1) มีค่านิยมร่วม       
   2) เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม       
   3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้และมีปัญญา       
   4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม       
   5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้       
   6) เป็นพลเมอืงที่เข้มแข็ง       

 
ตารางท่ี 2.4 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะด้าน)  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO ข้อที่ 
1 2 3 4 5 6 

ปีการศึกษาที่ 1 
14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ       
14-111-101 ทักษะพ้ืนฐานงานผลิตและเครื่องมือกล       
14-131-101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐาน       
14-132-101 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน       
14-133-101 หลักพ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิต       
14-133-102 การเขียนแบบพ้ืนฐาน       
14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ       
14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1       
14-132-102 การวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       
14-133-103 การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล       
14-133-104 การเขียนแบบเครื่องกล       
ปีการศึกษาที่ 2 
14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้       
14-131-202 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม       
14-132-203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า       
14-132-204 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล       
14-132-205 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม       
14-133-205 การผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล       
14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา       
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO ข้อที่ 
1 2 3 4 5 6 

14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2       
14-131-203 การประยุกต์ใช้งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์       
14-133-206 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม       
14-134-201 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการควบคุมระบบ       
14-134-202 การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์       
14-135-201  การฝึกงานทางด้านแมคคาทรอนิกส์       
ปีการศึกษาที่ 3 
14-101-005 

 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 

     
 
 
 

14-131-304 ชิ้นส่วนทางกลของแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์       
14-132-306 เซอร์โวมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน       
14-133-307 พลศาสตร์วิศวกรรม       
14-134-303 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์       
14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี       
14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร       
14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3       
ปีการศึกษาที่ 4 
14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       
14-133-408 กลศาสตร์เครื่องจักรกล       
14-135-402 โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์        
14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา        

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ..3......  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ...2.. 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2. 1.  The specifications of the programme and all its courses are shown to be 

comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 
2.2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 

expected learning outcomes. 
2. 3.  The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 

especially external stakeholders. 
2.4. The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is 

shown to be clear. 
2.5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 

(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
2. 6.  The curriculum to have option( s)  for students to pursue major and/ or minor 

specialisations. 
2. 7.  The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an 

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

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
  2.1 The specifications of the programme and all its courses 
are shown to be comprehensive, up- to-date, and made available 
and communicated to all stakeholders. 
  
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(มคอ.2 - หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมิน
และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร และ ภาคผนวก ก รายละเอียด
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร) จากการสร้างแบบสอบถาม 
ใช้โครงการส าหรับวิพากย์หลักสูตร การโฟกัสกรุ๊ปกับผู้ใช้บัณฑิตในสถาน
ประกอบการและสถาบันอาชีวศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์การปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันโดย
เผยแพร่ทางเว็บไซต์และเพจของหลักสูตรคณะฯ การวิเคราะห์รายละเอียดความ
สอดคล้องของผลการเรียนรู้ ดังตารางที่ 2.4 ในรายวิชาเพ่ือให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง #AUN.2.1-Mecha.1 (มคอ.3 และ มคอ.4)  #AUN.2.1-
Mecha.2 (วาระการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมรูปแบบ มคอ. 3) 
Note ซึ่งหลักสูตรใช้แนวทางและกลไกส าหรับการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

AUN.2.1-Mecha.1 
มคอ.3  

 
AUN.2.1-Mecha.2 
วาระการประชุม
หลักสูตรครั้งที่ 3 เพ่ือ
เตรียมรูปแบบ มคอ. 3 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(1) เมื่อมีการวางกรอบส าหรับการด าเนินการจัดท าหลักสูตรและมีมติผ่านสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยเล้ว หลักสูตรด าเนินการแจ้งเพ่ือให้ สกอ.
รบัทราบและประกาศใช้หลักสูตร 
(2) มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด รวมถึง
การเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ใน มคอ.2  
(3) จัดการเรียนการสอนตามเงื่อนไข มคอ.3 และ มคอ.4 
(4) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาพร้อมระบุรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขในคราวต่อไปใน มคอ.5 และ มคอ.6 
(5) รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของหลักสูตร (มคอ.7) 
(6) มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้บันทึก ทบทวนผลการด าเนินงานในแต่ละสาระวิชาของหลักสูตร 
รวมถึงการน าผลการด าเนินงานมาออกแบบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 ระหว่างการทบทวนสาระรายวิชาในรอบ 5 ปี หลักสูตรมีการวางแผน
เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เช่น มีการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการสอนโดยใช้(1) กิจกรรม Active learning ซึ่งเริ่มจากการให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมและถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอน 
#AUN.2.1-Mecha.3 (โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning)  (2) เนื้อหารายวิชา และ (3) การปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้
แนวทางหรือหลักเกณฑ์จากหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่  #AUN.2.1-Mecha.4 
(โครงร่างบัณฑิตพันธุ์ใหม่) ดังนั้นทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 โดยการน า ELOs มาเป็นหลักในการก าหนด
ทิศทางของหลักสูตร และการก าหนดรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป (ยังคงรอการด าเนินการของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัย) 

 2. 2 The design of the curriculum is shown to be 
constructively aligned with achieving the expected learning 
outcomes. 
  
 หลักสูตรฯ มีการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังโดยมีการกระจายผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชาตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ทั้ง 6 ด้าน ตามการวิเคราะห์รายละเอียดความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ 
ดังตารางที่ 2.4 และ ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา ซึ่งมีการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ดังแสดงในเอกสาร มคอ. 2 ของ
หลักสูตร และมีการด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ดังรายละเอียด #AUN.2.1-
Mecha.1 (มคอ.3 และ มคอ.4)  ซึ่งรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ภาคการศึกษานั้นเริ่มต้นจาก มคอ. 2 ของหลักสูตร เมื่อท าการเปิดสอนรายวิชา
ใด ๆ ขึ้น อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าเอกสาร มคอ. 3 ที่สอดคล้องกับรายละเอียด
รายวิชาใน มคอ. 2 รวมถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) จะถูก
ก าหนดตามการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน มคอ. 2 เพ่ือให้ครอบคลุม
ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการ
ศึกษาแห่งชาติ และการน าข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้น ๆ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้มีความทันสมัยและใช้งานได้
จริง ใน มคอ. 5 เพื่อให้สามารถปรับปรุงรายวิชาในเทอมหรือปีการศึกษาถัดไป 

2. 3 The design of the curriculum is shown to include 
feedback from stakeholders, especially external stakeholders. 
  
 หลักสูตรมีการน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้ใช้
บัณฑิตในสถาบันอาชีวศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ ศิษย์เก่า และ 
การออกแบบอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการใช้วิธีการโฟกัสกรุ๊บ
เป็นหลัก รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการออกนิเทศการฝึกงานและการฝึกสอนมา
เป็นองค์ประกอบหลักส าคัญในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดระยะเวลาใน
การศึกษาจาก 5 ปี ให้เหลือเพียง 4 ปี แต่คุณภาพของบัณฑิตต้องสูงกว่าเดิม อีก
ทั้งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรู้
และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยมีรายละเอียดประเด็นที่น ามาพิจารณาและ
ปรับปรุงดังนี้โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังต่อไปนี้ (มคอ.2 – ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร) 
(1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 

 
(2) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
 ซึ่งในส่วนของการปรับปรุงจากผลของการส ารวจและรวบรวมข้อมูลมี
รายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
(3) ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 

 

 
 

การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 การปรับปรุงรายวิชาจากผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ โดยรายวิชาการฝึกงาน 
ให้ด าเนินการศึกษาในช้ันปีที่ 2 เนื่องจากนักศึกษาจะทราบถึงแนวทางในการศึกษาทางด้าน
แมคคาทรอนิกส์ และมีการปรับวิชาชีพเลือกรองรับกับประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน 
และสอดคล้องกับงานทางด้านอุตสาหกรรม ในส่วนการปรับปรุงรายวิชาจากผู้ใช้บัณฑิตใน
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สถานศึกษา ให้ปรับปรุงรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกสอนสถาบันอาชีวศึกษาในระดับ 
ปวส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 The contribution made by each course in achieving the 
expected learning outcomes is shown to be clear. 
  
 หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามรายละเอียดใน (มคอ. 2 - ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา) หรือ (ใช้ข้อมูลดังตารางที่ 2.4 
การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน ) โดย
หลักสูตรปีการศึกษาฉบับปรับปรุง 2563 นี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่เป็นนัก
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพ่ือรองรับความต้องการ
ในงานด้านอุตสาหกรรม ตลาดแรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเน้นให้
บัณฑิตมีทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
คิดเป็น ท า เป็น มีจิตอาสา มีทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนอผลงานด้วย
ภาษาต่างประเทศ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะท าให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ELOs แต่ละข้อดังต่อไปนี เช่น 
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Note นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาในภาพกว้างซึ่งมีรายละเอียดของการแยก
กลุ่มรายวิชาหลักท่ีสนับสนุนผลการเรียนรู้สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 ELO 1 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ ปกติแล้วทุกรายวิชาจะเน้นเรื่องของ
การมีคุณธรรม จริยธรรม แต่เนื่องด้วยหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์เป็น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งท าให้กลุ่มรายวิชาชีพครูจะ
เป็นส่วนในการสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้  
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 ELO 2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบ
รู้ด้านแมคคาทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค ์
 เนื่องด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาวิชาแบบสห
วิทยาการท าให้รายวิชาที่ออกแบบนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
สม่ าเสมอเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามล าดับ ซึ่งท าให้กลุ่มรายวิชาชีพฌพาะสาขาจะเป็นส่วนในการสนับสนุนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ 
 ELO 3 เป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความตระหนักและยึดการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ปกติแล้วรายวิชาในหลักสูตรมีการเน้นการน าเสนอเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งหลากหลายวิชาจะเป็นส่วนกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญจากการทดลองบรรยายและการสอนหน้าห้อง โดยในรายวิชาวิธีการสอน
เฉพาะทางเทคโนโลยี จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดทักษะ นอกจากนี้
ยังมีโครงการ Teaching Academy ที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังใน
ข้อนี้ ตามล าดับ 
 ELO 4 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ ปกติแล้วรายวิชาโดยส่วนใหญ่ของ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จะเน้นเรื่องของการมีจิตอาสา และ
ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ นอกเหนือการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอาสาทุกๆ รายวิชาแล้วนั้น ในกลุ่ม
ของหมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาชีพครูและโครงการจิตอาสาที่ด าเนินการโดยฝ่าย
พัฒนานักศึกษาจะเป็นส่วนในการสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ 
 ELO 5 เป็ นผู้ มี ทั กษะศตวรรษที่  21 มี ส่ วนร่ วม ในการ พัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเอง ผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ ปกติแล้วรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร
จะเน้นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม Active Learning ซึ่งท าให้นักศึกษา
จะต้องเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือให้มีทักษะ แบบบูรณาการ ด้วยการสร้าง mini 
Project ในรายวิชา รวมถึงมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน า
ความรู้พัฒนาตนเองและผู้เรียนในขณะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ 
ซึ่งรายวิชาที่จะเน้นหลักจะประกอบ รายวิชาโครงงาน การวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
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เรียนรู้ การสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี โดยมีรายวิชาอ่ืนที่เป็นส่วนสนับสนุนให้แก่
รายวิชาหลักดังกล่าว ตามล าดับ 
 ELO 6 เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การ
สอน เทคนิค กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้  รายวิชาที่สามารถตอบสนองและ
เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดคือ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสอนเฉพาะทาง
เทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
น าความรู้ของรายวิชาเฉพาะด้านบูรณาการส าหรับ การจัดการเรียนรู้ สร้างแรง
บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้
ศาสตร์การสอน เทคนิค กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามล าดับ 

 2.5 The curriculum to show that all its courses are logically 
structured, properly sequenced ( progression from basic to 
intermediate to specialised courses), and are integrated. 
  
 เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตร
แบบสหวิทยาการเป็นศาสตร์ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งมีการจัดเรียง
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านตามศาสตร์หลักๆ ประกอบด้วย ศาสตร์ทางด้าน
วิชาชีพครู ศาสตร์ทางด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และในส่วนของการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ รวมถึงรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับสาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานน าไปสู่รายวิชา
ขั้นประยุกต์เพ่ือในไปสู่การจัดท าโครงงานและการฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นปีที่ 4 
ตามล าดับ ประกอบกับการพิจารณาจัดท าหลักสูตรโดยการใช้วิธีการออกแบบ
การเรียนรู้ย้อนกลับ (Backward Curriculum Design : BCD) เพ่ือให้สอดคล้อง 
ELOs ของหลักสูตรและ CLOs ของรายวิชา ซึ่งมีการเชื่อมโยงรายวิชาตาม
ศาสตร์วิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ #AUN.1.1-Mecha.1 (มคอ. 2 แผนการศึกษา) 
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รหัสวิชา/รายวิชา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีที่ 4 

1 2 1 2 1 2 1 2 
ศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครู 
14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ         
14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ         
14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1         
14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้         
14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา         
14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2         
14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
        

14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี         
14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร         
14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3         
14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้         
14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา         

 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูจะเรียงล าดับจาก
ความรู้ขั้นพ้ืนฐานซึ่งในชั้นปีที่ 1-2 นักศึกษาจะได้เข้าสถานศึกษาเพ่ือปรับตัวและ
น าต้นแบบหรือแนวทางที่ดีจากสถานศึกษาเป็นแนวทางส าหรับการสอน รวมถึง
ในระยะเวลาระหว่างปี 2-3 จะมีการฝึกฝนศาสตร์การสอนให้แก่นักศึกษา
ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การท าสื่อการสอน การวิจัย และการฝึกทดสอบ
ปฏิบัติการสอน เพ่ือเตรียมตัวออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในชั้นปีที่ 4  

รหัสวิชา/รายวิชา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 
1 2 1 2 1 2 1 2 

ศาสตร์ทางด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
14-111-101 ทักษะพื้นฐานงานผลิตและ

เครื่องมือกล 
        

14-133-101 หลักพื้นฐานวิศวกรรมการผลิต         
14-133-102 การเขียนแบบพื้นฐาน         
14-133-103 การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล         
14-133-104 การเขียนแบบเครื่องกล         
14-133-205 การผลิตและประกอบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกล 
        

14-131-304 ชิ้นส่วนทางกลของแมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ 

        

 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลเป็น
รายวิชาที่มุ่งเน้นการสร้างฮาร์ดแวร์รวมถึงการออกแบบในส่วนของการผลิต
ชิ้นส่วนส าหรับการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์เป็นหลัก ซึ่งรายละเอียดรายวิชาของ
ศาสตร์ด้านนี้มีการเรียงล าดับขั้นตอนและวิธีการสร้างชิ้นส่วนจากขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบด้วยทักษะพ้ืนฐาน เช่น การเชื่อม กลึง ตัด ต่อ ประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน สู่
การสร้างชิ้นงานขั้นสูงขึ้นที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบหุ่นยนต์ได้ตามล าดับ 
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รหัสวิชา/รายวิชา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 
1 2 1 2 1 2 1 2 

ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 
14-132-101 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน         
14-132-102 การวัดทางไฟฟ้าและอิ เล็ก 

ทรอนิกส์ 
        

14-132-203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า         
14-132-204 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล         
14-132-205 เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม        
14-131-203 การประยุกต์ใช้งานนิวเมติกส์

และไฮดรอลิกส์ 
        

14-132-306 เซอร์ โวมอเตอร์ และระบบ
ขับเคลื่อน 

        

 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุม
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้า และการติดตั้งวงจรไฟฟ้า ซึ่งการน าแนวทางการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเริ่ม
ตั้งแต่การเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในชั้นปีที่ 1 เมื่อผู้เรียนมี
ทักษะการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าได้ ในชั้นปีที่ 2 เป็นการสร้างชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ตลอดจนการน าพ้ืนฐานเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าเพ่ือ
เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าในชั้นปีที่ 3 เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้
งานอุปกรณ์ทางไฟฟ้าแล้วจากนั้นผู้เรียนสามารถประยุกต์สร้างนวัตกรรมด้วย
การบูณาการกับการเขียนโปรแกรมส าหรับการใช้งานในการออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติหรือการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได ้ตามล าดับ  

รหัสวิชา/รายวิชา ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 
1 2 1 2 1 2 1 2 

ศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
14-131-202 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม         
14-134-201 การเขียนโปรแกรมเพื่อการ

ควบคุมระบบ 
        

14-134-202 การควบคุมเชิ งตัว เลขด้ วย
คอมพิวเตอร์ 

        

14-134-303 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์         

 กลุ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์นี้ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบใน
ภาพรวมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (คอมเมนต์จาก stakeholder) เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบหลักของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและน าแนวทาง
พ้ืนฐานปรับแนวทางในการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมี
รายวิชาทั้งทางด้านไฟฟ้าและเครื่องกลเป็นส่วนเชื่อมโยงให้สามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมทั้งชิ้นส่วนทางกล ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ได ้ตามล าดับ 
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 2. 6 The curriculum to have option( s)  for students to 

pursue major and/or minor specialisations. 
  
 หลักสูตรมีการจัดรายวิชาเลือกเพ่ือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกและรายวิชาเอกวิชาเอก โดยให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) รายวิชาเลือกเสรี เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียน ความความสนใจหรือตามความถนัดและความชอบของตัว
นักศึกษาเอง (2) รายวิชาเลือกวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์
สาขาวิชาแก่ผู้เรียน โดยโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของ
ผู้เรียนและมีการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ (3) วิชาชีพครูเลือก 
(ผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึกษา) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้าน
วิชาชีพครู มีรายละเอียดดังนี้ 
ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษาท่ี 2 

 
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษาท่ี 1 

 
 

 

 2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed 
periodically following an established procedure and that it remains 
up-to-date and relevant to industry. 
  
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอว. 
ก าหนด และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงด้วยการพิจารณาผลของการสอนที่เกิด
จากรายงานแผนการสอน มคอ.3 และผลการสอนใน มคอ. 5 ก่อนที่จะส่งไปยัง

AUN.2.7-Mecha.1 
โครงการสาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ 
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สาขาและงานวิชาการทราบ เพ่ือเชื่อมโยงไปยังแผนการสอน มคอ.3 ที่จะเปิด
การเรียนการสอนในเทอมถัดไป นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา 
เพ่ือให้ผู้สอนนั้นมีการกระตุ้นและน าผลเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ #AUN.2.7-
Mecha.1 (โครงการสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) เช่น  
(1) โครงการการฝึกอบรม Train the trainer for RMUT9 Campus 2020 
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม PLC ส าหรับงานอุตสาหกรรม
อัตโนมัต ิ
(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
(4) โครงการโครงการฝึกอบรมออนไลน์ (Online) โปรแกรมชุดแขนกลหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 
(5) โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติส าหรับการเกษตรอัจฉริยะ 
Smart Agricultural Robot Contest 2020  
(6) โครงการแข่งขันการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creation Automatic 
Robot Competition 2020 (CARC 2020) 
(7) โครงการประกวดแข่งขันการสอนอาชีวศึกษาแบบ Active Learning และ
การประกวดแข่งขันทักษะ Soft Skill ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ..3...  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..3... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 3 แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3. 1.  The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
3. 2.  The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 
3. 3.  The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 

students. 
3. 4.  The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to 

learn, and instilling in students a commitment for life- long learning (e. g. , commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 

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

3.6. The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure 
their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 

 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 3.1 The educational philosophy is shown to be articulated 
and communicated to all stakeholders.  It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning activities. 
  

 หลักสูตรมีการก าหนดปรัชญา “มุ่งผลิตครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่มีความเป็นครูมืออาชีพด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และ
นวัตกรรมดิจิทัล” และน าแนวทางหลักคิดทางปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
“ครูก็ดี เทคโนโลยีก็ใช่” เรียน "แมคคาทรอนิกส์" เป็นได้มากกว่า "ที่คิด" 
ตลอดจนการใช้ Hashtag (#สุขได้เล่าจะเท่าการได้เรียนแมคคาทรอนิกส์) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินการออกแบบกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือให้บรรลุผลที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
“มุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง” มีการก าหนดวิธีการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติและใช้กิจกรรม Active 
Laerning เป็นกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มา
สามารถปฏิบัติได้จริง จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสม และสามารถบูรณาการ
ข้ามศาสตร์พร้อมทั้งมีการปรับตัวให้ได้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแสดงได้ดังผลจากการประกวดแข่งขัน
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรที่มีเผยแพร่ในเว็บไซต์  
(Link: http://1ab. in/bhHp) #AUN.3.1-Mecha.1 (Website หลักสูตร)  
สังคมออนไลน์โดยใช้เพจเฟสบุ๊ค (Link : http://1ab.in/bhHj) #AUN.3.1-
Mecha.2 (ลิงค์เพจ Facebook หลักสูตร) ซึ่งมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ผู้ใช้

AUN.3.1-Mecha.2 
Website หลักสูตร 

 
 
AUN.3.1-Mecha.2 
Facebook หลักสูตร 

 

http://1ab.in/bhHp
http://1ab.in/bhHj
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บัณฑิตในสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึกษา ผู้ท ากิจกรรมร่วมมือทาง
วิชาการ อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลผู้ที่สนใจ
กดติดตามเพจและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหลักสูตร  

  3.2 The teaching and learning activities are shown to allow 
students to participate responsibly in the learning process 
  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร นักศึกษาจะมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอเนื่องจากผู้สอนในหลักสูตร
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อนักศึกษาท าให้นักศึกษากล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งหลักสูตรจะมีการบอกแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น ที่มุ่งเน้นผลที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (ELOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา 
(CLOs) โดยใช้เนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร มคอ. 2) โดยผู้เรียน
สามารถแสดงแนวทาง ให้ข้อคิดเห็น ทั้งด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรม การส่งงาน 
รวมถึงการวัดและประเมินผลได้ ตามล าดับ (เอกสาร มคอ. 3) นอกจากนี้ยังมี
การแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาเพ่ือให้ผู้สอนพิจารณาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในเทอมถัดไป (เอกสาร มคอ. 5) 

 

 3. 3 The teaching and learning activities are shown to 
involve active learning by the students. 
  
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง และปลูกฝังการใฝ่เรียนรู้  ด้วยการสืบค้นฐานข้อมูล โดยจัด
กิจกรรมแบบ Active learning (มคอ. 3) มุ่งเน้นกิจกรรมการสอนแบบ Project 
based Learning ที่มีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การสืบค้น
ข้อมูล(3) การสร้างและปรับปรุง สุดท้าย (4) เป็นการน าเสนอและมีการ Discuss 
ในชั้นเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียน
สนใจและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดย
ผู้เรียนจะมีการฝึกการวางแผนกระบวนการท างานอย่างมีระบบ และสามารถ
แก้ปัญหาอย่างเป็นได้จน ท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
เหตุผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย แก้ปัญหาได้เองจากประสบการณ์ที่ปรากฏในการเรียนรู้ 
สามารถน าแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จเสร็จลุล่วงได้ 
สามารถแสดงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดหยุ่น
สอดคล้องกับผู้ เรียน ได้จากรายวิชาฝึกงาน (ผลการประเมินการฝึกงาน) 
โครงงาน (เว็บไซต์โครงงานของนักศึกษา) และผลของการออกฝึกปฏิบัติการสอน
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ในสถานศึกษา (ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติการสอน) โดยให้ผู้เรียนสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนผ่านการใช้เทคโนโลยี ได้ตามล าดับ 

  3. 4 The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and instilling in students a 
commitment for life- long learning ( e. g. , commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment 
with new ideas and practices). 
  
 รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม Active learning ภายใต้กิจกรรม Project 
based learning เป็นหลัก ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทาง
หลักสูตรยังมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้
แสวงหาความรู้รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long 
learning skill) โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - 
directed Learning) มุ่งพัฒนาบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งปรับ
ตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านกระบวนการเวที
การแข่งขันการสอนและการวิจัย (1) โครงการ Pre-Teaching  การแข่งหุ่นยนต์
ประกอบด้วย (1) โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ อัตโนมัติส าหรับ
การเกษตรอัจฉริยะ Smart Agricultural Robot Contest 2020, (2) โครงการ
แข่ งขันการแข่ งขันสร้ างหุ่นยนต์ อัตโนมัติ  Creation Automatic Robot 
Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อหุ่นยนต์ AGV เพ่ือการเกษตร
อัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึงการน าเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน
ส าหรับการแนะแนวให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา (โครงการ
แนะแนว) ในโครงการ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะเตรียมหุ่นยนต์เพ่ือแสดงการใช้
งานในการเก็บลูกบอล จ าแนกสี เดินตามเส้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะแสดงผลของ
การควบคุมระบบอัตโนมัติและการจ าลองในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมทั้งอบรม
ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสาขาวิชา  

 

 3. 5 The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 
  
 หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นักศึกษามีการด าเนินการจัดท าโครงงานที่
สนับสนุนการท างานของกลุ่มชุมชนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ OTOP SME เป็น
ต้น ซึ่งนักศึกษาจะมีแนวทางในการด าเนินการส าหรับการท าโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ด้วยการ

AUN.3.5-Mecha.1 
เอกสารโครงงาน
นักศึกษา 
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คิดค้นนวัตกรรม โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร #AUN.3.5-
Mecha.1 (เอกสารโครงงานนักศึกษา) Link: (http://1ab.in/bhIj) เช่น 
 (1) เครื่องขัดผิวล าต้นอ้อย 
 (2) เครื่องอบกล้วยด้วยแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า 
 (3) ชุดต้นแบบเครื่องทอดขนมดอกจอกกึ่งอัตโนมัติ 
 (4) ชุดสาธิตส าหรับการเพาะเมล็ดผักสลัดอัตโนมัติ 
 หลังจากนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติในการท าโครงงานแล้ว นักศึกษาจะได้
แนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการเนื่องจากมีการวางแผนในการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาด้านผลผลิต ที่สามารถลงพ้ืนที่ในการบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการองค์ความรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้ประกอบการ เป็นต้น 
  3.6 The teaching and learning processes are shown to be 
continuously improved to ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
  
 หลักสูตรมีกระบวนการส าหรับการจัดการเรียนการสอนทีม่ีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางหลักสูตรตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ในประกอบการและใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จึงได้มีความพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพ่ือความเข็มแข็งด้านวิชาการ ทันสมัย
ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งทางหลักสูตรได้ท าความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Stakeholder) เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรกับสถาบันการศึกษารวมถึงสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้บันทึกความร่วมมือกับทางวิชาการหน่วยงานภายนอก 
กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ #AUN.3.6-Mecha.1 (ความร่วมมือทางวิชาการ) 
Link: (http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/MOU)    
1. สถาบันการศึกษาที่ร่วมการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 1.1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 1.2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
 1.3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) 
2 สถานประกอบการที่ร่วมการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนด้านวิศวกรรม 

AUN.3.6-Mecha.1 
ความร่วมมือทางวิชาการ 

 

http://1ab.in/bhIj
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/MOU
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 2.1 บริษัท มิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 
 2.2 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 2.3 บริษัท อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด (MOU) 
 2.4 บริษัท สยามเรเดอร์เมน จ ากัด (MOU) 
 2.5 บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จ ากัด (MOU) 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ..4...  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ.3... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
4. 1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 

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

4. 2 The assessment and assessment- appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

4. 3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 

4. 4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, 
and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 

4. 5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 
learning outcomes of the programme and its courses. 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and 

improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected 
learning outcomes. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 4.1 A variety of assessment methods are shown to be used 

and are shown to be constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the teaching and learning 
objectives. 
  
 เบื้องต้นหลักสูตรมีวิธีการประเมินผู้เรียนตั้งแต่แรกเข้า ด้วยการวัดแวว
ความเป็นครูในทุกรอบของการสมัครที่มีการสอบสัมภาษณ์ #AUN.4.1-
Mecha.1 (แบบฟอร์มวัดแววความเป็นครู) Link: (http://1ab.in/bhLt ) เมื่อ
ประกาศผลของการรับสมัครแล้ว ในช่วงที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีทางหลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินผู้ เรียนตั้งแต่การรับเข้า การ
ประเมินผลระหว่างเรียน รวมถึงการประเมินผลก่อนจบการศึกษา ตามหลักฐาน
เอกสาร #AUN.4.1-Mecha.2 (มคอ.2 - หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา) โดยในรายวิชา หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้สอนมีการชี้แจงในชั้นเรียนส าหรับการวัด
ประเมินผลแบบ Rubric เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผลของการด าเนินงานของการ
สอบย่อย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การสืบค้นฐานข้อมูล หรือการส่งงานมีเกณฑ์
อย่างไร ซึ่งการประเมินผลของรายวิชาสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) และ TQF ในทุกรายวิชาทีห่ลักสูตรที่เปิดการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 และ 2/2563 โดยได้ระบุไว้ใน มคอ.3 (Link มคอ. 

AUN.4.1-Mecha.1  
แบบฟอร์มส าหรับการวัด
แววความเป็นครู 

 
AUN.4.1-Mecha.2 
มคอ. 2 เล่มหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส์ 

 
 
 

http://1ab.in/bhLt
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3) ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการประเมินผลผู้ เรียนผ่านระบบตัดเกรดของทาง
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ดังนี้  

 
 กรณีที่นักศึกษาค้างงานส่งหรือขาดการทดสอบย่อยในบางส่วนซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักในรายวิชาทีย่ังไม่สมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนสามารถนัดประชุมใน
หลักสูตรโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบการให้เกรด หรือการชะลอให้เกรดซึ่งผู้สอนสามารถให้เกรดแก่
นักศึกษาเป็นเกรด I ไว้ก่อน หลังจากที่นักศึกษาสามารถส่งงานตามเกณฑ์ที่
ผู้สอนก าหนดจากนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินผลงานด้วยเกรด A - F ตาม
เกณฑ์คะแนน หรือกรณีที่นักศึกษาไม่ส่งงานเกรดจากเกรด I จะแปลงสภาพเกรด
กลายเป็น F ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามล าดับ 

 4. 2 The assessment and assessment- appeal policies are 
shown to be explicit, communicated to students, and applied 
consistently. 
  
 ทางหลักสูตรมีนโนบายส าหรับการอุธรณ์ในการวัดประเมินทุกรายวิชา
ซึ่งการอุธรณ์จะมี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย  
 (1) การอุธรณ์ในชั้นเรียน หลังจากที่นักศึกษาทราบผลการประเมินใน
ส่วนของการสอบแบบเก็บคะแนนย่อย เนื่องจากผู้สอนจะต้องมีการประกาศ
คะแนนให้นักศึกษา ทราบคะแนนอย่างสม่ าเสมอเมื่อที่มาของคะแนนไม่มีความ
ยุติธรรมผู้เรียนสามารถทักท้วงได้ทันที หากผู้สอนไม่ยินยอม ผู้เรียนสามารถเข้า
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พบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าหลักสูตรเพ่ือปรึกษาแนวทางส าหรับการ
ด าเนินการแก้ไขผลคะแนนที่เกิดข้ึน  
 (2) กรณีการอุธรณ์หลังจากการอนุมัติเกรดในระบบเรียบแล้ว นักศึกษา
สามารถยื่นอุธรณ์โดย (ระบบกลไกการอุธรณ์เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นธรรม) 
การท าบันทึกข้อความ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ล าดับต่อไปจะเป็นการเห็นชอบ
จาก หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองวิชาการ และ คณบดี เพ่ือด าเนินการ
เก็บรวบรวมหลักฐาน และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป ตามล าดับ 
  4.3 The assessment standards and procedures for student 
progression and degree completion, are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 
  
 หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
ผู้สอนมีการชี้แจงในชั้นเรียนส าหรับการวัดประเมินผลแบบ Rubric เพ่ือให้การ
ประเมินมีความเที่ยงตรง มีความเป็นธรรม ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้เรียน
สามารถทราบไดว้่า ผลของการด าเนินงานของการสอบย่อย การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน การสืบค้นฐานข้อมูล หรือการส่งงานมีเกณฑ์อย่างไร โดยในทุกรายวิชาที่
หลักสูตรที่เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 และ 2/2563 มีการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนโดยการแสดงผลคะแนนอย่างสม่ าเสมอ (ตัวอย่าง
ประกาศผลคะแนนและแสดงผลคะแนนแก่นักศึกษาให้ทราบเป็นระยะๆ) 
นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีการนัดประชุมแบบไม่เป็นทางการอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษากรณีที่ได้คะแนนน้อยในช่วง
สอบย่อย หรือช่วงคะแนนสอบกลางภาค ตลอดจนการมอบภาระงานให้อาจารย์
ที่ปรึกษาด าเนินการกระตุ้นผู้เรียนที่มีผลการเรียนในขั้นวิกฤต หรือรอพินิจ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและวางแผนส าหรับการเรียนก่อนสอบปลายภาค 

 

  4. 4 The assessments methods are shown to include 
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are 
shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
  
 หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เนื่องจากเป็นการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบ Active learning โดยผู้สอนมีการ
ชี้แจงในชั้นเรียนส าหรับการวัดประเมินผลแบบ Rubric (ขึ้นอยู่กับ Project ใน
รายวิชา) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผลของการด าเนินงานของ การส่งชิ้นงาน การ
สอบย่อย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การสืบค้นฐานข้อมูล หรือการส่งเอกสาร
ต่างๆ มีเกณฑ์อย่างไร โดยปกติแล้วผู้สอนจะด าเนินสร้างกลุ่มไลน์/เฟสบุ๊กส่วน
ตัวผ่านกลุ่ม Facebook กลางของหลักสูตรดังภาพที่ 4.4.1  
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ภาพที่ 4.4.1 การติดต่อนักศึกษาผ่านกลุ่ม Facebook กลางของหลักสูตร 

 เพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารข้อมูล การนัดหมาย และการชี้แจงให้นักศึกษา
ได้ทราบถึงการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน 
การตัดเกรด ต ารา/เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน ก าหนดการสอบทั้ง
การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาคหรือการส่งงาน ให้แก่นักศึกษา
ทราบ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและแสดงความเห็นชอบต่อการให้คะแนนใน
คาบแรกของการเรียนการสอน 

 4. 5 The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 
  
 รายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดแผนการสอนให้เป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา CLOs และมีปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุกครั้งที่มีการ
เปิดสอนดังในเอกสาร มคอ. 3 และมีการสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผล
นักศึกษาโดยอ้างอิงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีความสอดคล้องกับ TQF 
โดยได้สรุปไว้ในเอกสาร มคอ. 5 มีรายละเอียดส าหรับด าเนินการพิจารณาใน
ส่วนของประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ ระบุ ใน
รายละเอียดของรายวิชา ดังภาพที่ 4.5.1 
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ภาพที่ 4.5.1 ตัวอย่างประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุ
ในรายละเอียดของรายวิชา 
 เพ่ือเป็นส่วนยืนยันวิธีการประเมินเพ่ือวัดผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และประเด็นของหัวข้อที่ไม่
ครอบคลุมตามแผน รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ที่สามารถสรุป
ได้ใน มคอ.5 เพ่ือที่จะปรับปรุงในแผนการสอน มคอ.3 เทอมถัดไป ตามล าดับ 

 4. 6 Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. 
  
 หลักสูตรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนเกี่ยวกับผลการประเมินแต่ละ
ช่วงเป็นระยะ ๆ เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติของหลักสูตรที่ปฏิบัติกันเรื่อยมา เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถน าไปปรับปรุงได้ทันเวลา ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการดังนี้ 
 (1) ทุกรายวิชาจะต้องมีการรายงานผลการประเมินการทดสอบ และ
การผลของการให้คะแนน อย่างสม่ าเสมอ ถ้าผู้สอนทราบถึงปัญหาของผู้เรียนจะ
ได้แก้ตรงจุด รวมถึงในทางกลับกัน นักศึกษาสามารถหาทางออกและวิธีการ
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แก้ไข ในส่วนคะแนนของตนเอง ท าให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือหาทาง
แก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนสอบปลายภาค ดังตัวอย่างภาพที่ 4.6.1  

 

 

 

 
ภาพที่ 4.6.1 ตัวอย่างการรายงานผลการประเมินในรายวิชาบางส่วน 

รายวชิา A 

รายวชิา B 

รายวชิา C 

รายวชิา D 
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 (2) กรณีของการเก็บคะแนนก่อนสอบปลายภาคผู้สอนจะต้อง
ด าเนินการกระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษา ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้ว
เสร็จตามเงื่อนไขของรายวิชาก าหนด  
 (3) นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนรวมถึงการขอ
ค าปรึกษาเพ่ิมเติมในระหว่างภาคเรียนหรือสามารถนัดอาจารย์ผู้สอนสอนชดเชย
ให้ได้โดยการจัดชั้นเรียนแบบโฟกัสกรุ๊ปได ้
 (4) นักศึกษาสามารถประเมินผลการสอนเพ่ือเสนอการปรับปรุงของ
ผู้สอนได้ในระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงวิธีการสอน สื่อ 
กิจกรรมต่างๆ ได้ สามารถแสดงตัวอย่างการประเมินได้ ดังภาพที่ 4.6.1 

 

 
ภาพที่ 4.6.2 ตัวอย่างการประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบ 

 4.7. The student assessment and its processes are shown 
to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and alignment to the expected learning 
outcomes. 
  
 หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผล
นักศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับ ELOs และ CLOs ของหลักสูตรซึ่งมีรายละเอียด
บรรจุไว้ในเอกสาร มคอ. 5 เพ่ือให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไปยังมคอ. 3 
เทอมถัดไป อย่างไรก็ตามประเด็นที่ส าคัญของหลักสูตรจะมีทบทวนและปรับปรุง 
ELOs และ CLOs เพ่ือสอดคล้องกับทักษะการท างานในภาคอุตสาหกรรมและ
สามารถด าเนินการได้จริง เช่น รายวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เซนเซอร์และ
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อุปกรณ์ควบคุม ทักษะพ้ืนฐานงานผลิตและเครื่องมือกล การผลิตและประกอบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเขียนโปรแกรมเพ่ือการควบคุมระบบ  การควบคุมเชิง
ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนทางกลของแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นต้น 
ซึ่งรายวิชาพ้ืนฐานอ่ืนจะเป็นส่วนสนับสนุนรายวิชาดังกล่าวเพ่ือใช้กับพัฒนา
ทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 

 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
ตารางท่ี 2.7 ตารางสรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
                 (ระบุทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการศึกษา) 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 5 คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, 

re-deployment, termination, and retirement plans)  is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
 5. 2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve 
the quality of education, research, and service. 
 5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, 
evaluated, and communicated. 
 5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate 
to qualifications, experience, and aptitude. 
 5. 5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit 
system which accounts for teaching, research, and service. 
 5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, 
and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
 5. 7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic 
staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
 5. 8 The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 5.1 The programme to show that academic staff planning 

( including succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement plans)  is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, 
research, and service. 
  
 หลักสูตรมีการจัดท าแผน 5 ปี โดยใช้เอกสารฉบับที่ว่าด้วย การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 – 2565 
#AUN.5.1-Mecha.1 (แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลั กสู ต ร )  Link: 
(http://1ab.in/bhZg)  ซึ่งรายละเอียดจะประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐานและ
ข้อมูลบุคลากร (2) ทิศทางการพัฒนาบุคลากร (3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2565) (4) แนวทางในการพัฒนาในอนาคต ซ่ึง
ในรายละเอียดจะมีแนวทางส าหรับการเลื่อนต าแหน่งทั้งการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการขอต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้ในแผนพัฒนา

#AUN.5.1-Mecha.1 
แผนพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
 
 
 

http://1ab.in/bhZg
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
บุคลากรยังมีแผนถึงการพัฒนาด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ 
แสดงได้ดังภาพที่ 5.1.1  
  5. 2 The programme to show that staff workload is 
measured and monitored to improve the quality of education, 
research, and service. 
  
 หลักสูตรมีการจัดการส าหรับการด าเนินทางด้านวัดและติดตามผลของ
ปริมาณงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่เสมอ โดยใช้แนวทางพิจารณาตาม
การคิดภาระโหลดที่สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การ
สอน วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากการก ากับและ
ติดตามปริมาณของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเอกสาร #AUN.5.1-Mecha.1 
(การวิเคราะห์ภาระงานและขออัตราเพิ่มเติม) Link: (http://1ab.in/bin9)    
ดังกล่าวพบว่าในปีการศึกษา 2564 จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อ 
และเกษียณอายุราชการ ดังนั้นทางหลักสูตรได้มีการวางแผนเตรียมตัวเพ่ือ
รองรับเพ่ือขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมเพ่ือให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับสมดุลของการบริหารงาน
หลักสูตรต่อไป ในด้านสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาจะเลือกใช้
เกณฑ์ 1 : 20 (FTES) เนื่องจากทางหลักสูตรเป็นการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่บูรณาการกับด้านการศึกษา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจ านวน
อาจารย์ในสาขาวิชา 8 ท่าน โดยสัดส่วนของจ านวนอาจารย์ยังคงมีความสมดุล
และเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  

AUN.5.2-Mecha.1  
การวิเคราะห์ภาระงานและ
ขออัตราเพ่ิมเติม   

 

   5.3 The programme to show that the competences of the 
academic staff are determined, evaluated, and communicated. 
  
 หลักสูตรใช้การก าหนดสมรรถนะความสามารถโดยกลไกขับเคลื่อนของ
คณะเป็นหลัก ซึ่งคณะ (ฝ่ายบริหารฯ) มีการแจ้งการประชุมชี้แจงเพ่ือก าหนด
สมรรถนะก่อนการประเมินทุกรอบการประเมิน (รอบ 6 เดือนต่อการประเมิน 1
ครั้ง) เพ่ือให้อาจารย์ประจ าทุกท่านเข้าใจเพ่ือด าเนินการและสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
60 % และของคณะ 40%  โดยมีการก าหนดดังเอกสารส าหรับการท าข้อตกลง
ในที่ประชุม #AUN.5.3-Mecha.1 (ตัวอย่างแบบประเมินหลังจากท าการท า
ข้อตกลง) Link: (http://1ab.in/biof)  หลังจากฝ่ายบริหารได้ชี้แจงและเป็นอัน
ทราบในมิติเดียวกัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรแสดง website ได้ดังภาพที่ 5.3.1 โดยมีการแสดงทั้ง
รายงานข้อตกลงเพ่ือเป็นหลักฐานบันทึกร่วมกันและการแจ้งผลการประเมินใน
ระบบ หลังจากผ่านกระบวนการของการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 

AUN.5.3-Mecha.1 
ตัวอย่างแบบประเมิน
หลังจากท าการท าข้อตกลง 

 

http://1ab.in/bin9
http://1ab.in/biof
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
ภาพที่ 5.3.1 แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

  5. 4 The programme to show that the duties allocated to 
the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 
aptitude. 
  
 ทางหลักสูตรมีการก าหนดหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยมีการประชุม
เกี่ยวกับการจัดสรรการแบ่งงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการประชุมที่แบ่ง
ภาระหน้าที่ตามความถนัด ประกอบด้วยงานด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและ 5ส. การวางแผนจัดเตรียมวัสดุและครุภัณฑ์แก่
หลักสูตร รวมถึงงานบริหารในภาพรวมจะเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้าหลักสูตรที่
จะคอยควบคุมดูแลในทุกๆ ด้าน #AUN.5.4-Mecha.1 (รายงานการประชุม
ของหลักสูตรครั้งที่ 2/2564) Link: (http://1ab.in/bixa) โดยจะใช้สายงานที่
ได้รับมอบหมายจากคณะฯ เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารูปแบบและการรับ
ภาระหน้าที่ของงานในแต่ละด้านตามล าดับ นอกจากนี้ทางคณะยังมีการ
มอบหมายงานตามเกณฑ์ที่คณะก าหนดแต่อาจารย์ทุกท่านสามารถเลือกสายงาน
ส าหรับการประเมินได้ตามความถนัด โดยใช้ข้อตกลงและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
(30%) ประกอบด้วย (1) ด้านการจัดการศึกษา (2) ด้านการสร้างผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (5) ด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้
ทางหลักสูตรยังมีการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือสอบถามมายัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการรับภาระงานจากแหล่งต่างๆ (รายงานการ
ประชุมของหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564) Link: (http://1ab.in/bixa) พร้อมทั้ง
การพิจารณาภาระหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 

AUN.5.4-Mecha.1 
รายงานการประชุมของ
หลักสูตร 

 
 

http://1ab.in/bixa
http://1ab.in/bixa
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
  5. 5 The programme to show that promotion of the 
academic staff is based on a merit system which accounts for 
teaching, research, and service. 
  
 หลักสูตรมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตาม
รายละเอียดในตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพที่ 5.1 โดยมีการวัดประเมินผลในทุกๆ 
6 เดือนต่อ 1 รอบการประเมิน ซึ่งจะมีความยุติธรรมเนื่องจากเป็นการประเมิน
แบบ Face to Face ท าให้ผู้ถูกประเมินรับทราบผลการประเมินรวมถึงการชี้แจ้ง
การได้มาสู่คะแนนในแต่ละข้อตามแบบประเมินที่ตามข้อตกลง ข้างต้น หลังจาก
การประเมินมหาวิทยาลัยจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความสามารถที่
ปรากฏผลในแบบฟอร์มของการประเมิน ตามล าดับ #AUN.5.3-Mecha.1 
(ตัวอย่างแบบประเมินหลังจากท าการท าข้อตกลง) นอกจากนี้ หลักสูตรยังมี
การกระตุ้นเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้วางแผนการพัฒนาตนเองอยู่
สม่ าเสมอ โดยการน าผลการพิจารณาจากการประเมินในแต่ละรอบประเมินเข้า
ร่วมประชุมภายในหลักสูตรอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สามารถวางแผนและการขอสนับสนุนทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
การเลื่อนขั้นต าแหน่ง เช่นการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นหรือการลาศึกษาต่อ ตามล าดับ 

 

  5.6 The programme to show that the rights and privileges, 
benefits, roles and relationships, and accountability of the academic 
staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
  
 หลักสูตรมีการก าหนด บทบาท ภาระหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งปกติแล้วจะ
มีการสื่อสารให้ทราบทั่วกันโดยใช้แนวทาง ของมหาวิทยาลัยและคณะ ตามตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพที่ 5.1 และ 5.5 โดยจะแบ่งหน้าที่เพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยเท่าเทียมกันและไม่เกิดความเหลื่อมล้ า และประกาศกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบทั่วกัน โดยส่วน
ใหญ่ทางหลักสูตรจะมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการ เรื่องบทบาทที่
ส าคัญ เช่น ด้านภาระงานสอน การวิจัย พัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามความเหมาะสม กรณีที่ได้รับแจ้งจากผล
ย้อนกลับจากนักศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วในหลักสูตรสามารถด าเนินการเพ่ือหา
ข้อตกลงได้ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะยอมรับในความคิดเห็นและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกัน  
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  5. 7 The programme to show that the training and 
developmental needs of the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training and development activities 
are implemented to fulfil the identified needs. 
   
 หลักสูตรใช้แนวทางเพ่ือการวางแผนการฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลักๆ 2 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมตามการ
ประเมินการปฏฺบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีการเข้า
ฝึกอบรมตามกรอบ SMART TEACHER ซึ่งมารายละเอียดดังภาพที่ 5.7.1 โดย
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในเว็บไซต์ THAI-MOOC หรือ ตามที่มหาวิทยาลัย/
คณะ/หน่วยงานภายนอก เปิดรับการสมัครการเข้าฝึกอบรม 

 
ภาพที่ 5.7.1 กรอบการฝึกอบรมตามแนว SMART TEACHER 

 (2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ตามความเหมาะสมซึ่งการอบรมสามารถเข้าอบรมได้จาก โครงการที่เข้าร่วมทั้ง
แบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย แสดงดังตารางที่ 2.13 และรายละเอียดข้อมูล
(โครงการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ) 
โดยจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านวิศวกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรและ
แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเองและ
ผู้เรียนได ้ตามล าดับ 

AUN.5.7-Mecha.1 
แผนพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
 
AUN.5.7-Mecha.2 
โครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

 

  5.8 The programme to show that performance 
management including reward and recognition is implemented to 
assess academic staff teaching and research quality. 
  (V. Th) 5.8. มีการบริหารจัดการผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการให้
รางวัลและการยอมรับ เพ่ือประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา 
การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 
 หลักสูตรใช้แนวทางจากคณะฯและมหาวิทยาลัยส าหรับการบริหาร
จัดการผลการปฏิบัติงาน โดยจะมีแนวทางการจัดการผลดังต่อไปนี ้
 (1) การขึ้นเงินดือนโดยมหาวิทยาลัย หลังจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางการบริหารและแนวทางประเมินตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
คุณภาพที่ 5.5 ซึ่งปกติแล้วหลักสูตรจะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการวางแผนในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพ่ือ
สามารถให้ประเมินผ่านในแต่ละข้อของผลการปฏิบัติงาน 
 (2) การให้รางวัล จะมีหลายรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์แสดงความ
ยินดีเพ่ือความภาคภูมิใจแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ 
และให้เงินโบนัส เช่น การเลื่อนขั้นต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการวิจั ย ใน
ลักษณะของการตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูลทั้ง TCI และฐานข้อมูลวารสาร
นานาชาติ ISI/SCOPUS ตามประกาศของมหาวิทยาลัยก าหนด  

 
ตารางท่ี 2.12 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละของ
ปริญญาเอก จ านวน FTE 

ศาสตราจารย์ - - 0  - 
รองศาสตราจารย์ - - 0  - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 2 5  40 
อาจารย์ 3 - 3  - 
อาจารย์พิเศษ - - - - - 
ผู้บรรยายพิเศษ - - - - - 
อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

 
ตารางท่ี 2.13 ตารางโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ที่เข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
Train-the-Trainer for RMUT9 
Campus 2020 

ผศ.อรุณ สุขแก้ว 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 
ผศ.วิมล บุญรอด 

- Mobile Robot 
- CNC CAD CAM 
- มาตรฐานวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ 

อบรมออนไลน์ KUKA Sim Pro EN 
RMUTT 

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 
นายธนัท ธนอัศวพล 

- Robot Simulation 

ครูต้นแบบการสอนแบบ Active 
Learning 

ผศ.ฤทัย ประทุมทอง 
ผศ.ดร.ทรงนคร การนา 

- การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กิจกรรม Active Learning 

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ..4..  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..3.. 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 6 การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 
6. 1.  The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
6. 2.  Both short- term and long- term planning of academic and non- academic support 

services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for 
teaching, research, and community service. 

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

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

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

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

 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

  6. 1 The student intake policy, admission criteria, and 
admission procedures to the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
  
 หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าและแนวทางในการรับสมัครสื่อสาร
ให้ทราบเกี่ยวกับ ขั้นตอนการรับสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ Link: https://admission.rmutsv.ac.th/  และ Link: 
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th  รวมถึงการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
หน้าเพจ Facebook ของหลักสูตร โดยใช่สื่อและเนื้อหาที่ทันสมัย เช่น สื่อวิดีโอ
ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับความโดดเด่นของคณะและของหลักสูตร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ที่ใส่รายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมกับประเด็นที่รับสมัคร ท าให้ผู้สนใจสามารถ
เข้าถึงและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ง่าย นอกจากนี้ยังใช้โครงการแนะแนวของ
คณะเพ่ือลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ ท าให้การสื่อสารแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อรวมถึง
การท าความเข้าใจแก่ครูแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ในหลายพ้ืนที่ในภาคใต้  
ส่งผลให้สามารถเข้าใจนโยบายการรับผู้เรียน ได้ดียิ่งขึ้น ตามล าดับ 

 

https://admission.rmutsv.ac.th/%20%20และ
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th
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  6.2 Both short- term and long- term planning of academic 
and non- academic support services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of support services for teaching, 
research, and community service. 
   
 หลักสูตรมีการด าเนินวางแผนส าหรับการบริการนักศึกษาทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว ซึ่งการวางแผนระยะสั้น จะเป็นการน าผลการปรับปรุงการเรียน
การสอน หรือกระบวนการในการสอนตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกๆ ที่
สามารถปรับปรุงได้ จากมคอ. 5 และผลจากการสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา เพื่อมาปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องและเพียงพอกับการใช้งาน หาก
มีการใช้งบประมาณทางหลักสูตรสามารถด าเนินการวางแผนของบประมาณใน
งบประมาณถัดไป ในส่วนของการบริการแก่นักศึกษาด้านต่างๆ เช่น การให้
ค าปรึกษาทางการเรียนแก่ผู้เรียน ส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับการชี้แจงของอาจารย์ผู้สอน
ใน มคอ.3 รวมถึงการให้ค าปรึกษานอกเวลาแก่นักศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สามารถด าเนินการและน าข้อมูลมาประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในส่วนของ
การให้บริการต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงิน ส่วนนี้จะใช้แผนของ
คณะเป็นกลไกขับเคลื่อน โดยหลักสูตรมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และเพจ Facebook พร้อมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการวางระบบ
ส าหรับการมอบหมายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กิจกรรมของหลักสูตร
เป็นผู้ด าเนินการและประสานงานมายังหลักสูตร ในส่วนของระบบสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนรู้ เช่น การบริการห้องสมุด การบริการระบบสารสนเทศ จะใช้
แนวทางการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้ในส่วนของการ
วางแผนระยะยาว ในปีการศึกษานี้หลักสูตรได้มีการวางแผนส าหรับการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  #AUN.6.2-Mecha.1 (ค าสั่งแต่งตั้งการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน) Link: http://1ab.in/biBU เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวส าหรับการเรียน
การสอนและพ้ืนที่ใช้ท ากิจกรรมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน  

#AUN.6.2-Mecha.1 
ค าสั่งแต่งตั้งการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

 
 
 
 

 6. 3 An adequate system is shown to exist for student 
progress, academic performance, and workload monitoring. Student 
progress, academic performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 
  
 หลักสูตรมีการใช้ระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางส าหรับการวัดประเมินผลผู้เรียนแสดงดังตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดในข้อที่ 4 โดยหลักสูตรมีการประชุมและติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

 

http://1ab.in/biBU
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และมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษาพร้อมทั้งมีการวางแผนให้กับการ
ลงทะเบียน หรือวางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนต่อไป 

  6.4 Co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are shown to be available to improve 
learning experience and employability. 
 การให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขัน
ของผู้เรียนและการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ท างาน 
 หลักสูตรมีการส่งเสริมส าหรับการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากทางหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่าโครงการแข่งขัน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้นสามารถท าให้นักศึกษาสามารถหาประสบการณ์
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือทักษะและสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนได้ โดยทางหลักสูตรจะมีการกระตุ้นและให้ค าแนะน าพร้อมทั้งจัดหา
วัสดุส าหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม ELOs ที่วางไว้ ตามรายละเอียด
โครงการที่แสดงดังตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพซึ่งมีรายละเอียดในข้อที่ 2.7 
#AUN.2.7-Mecha.1 (โครงการสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) เช่น  
(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม PLC ส าหรับงานอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ (ชั้นปีที่ 2-3) 
(2) โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติส าหรับการเกษตรอัจฉริยะ 
Smart Agricultural Robot Contest 2020 (ชั้นปีที่ 2-3) 
(3) โครงการแข่งขันการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ Creation Automatic 
Robot Competition 2020 (CARC 2020) (ชั้นปีที่ 2-3) 
(4) โครงการประกวดแข่งขันการสอนอาชีวศึกษาแบบ Active Learning และ
การประกวดแข่งขันทักษะ Soft Skill ทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ชั้นปีที่ 4) 
(5) โครงการประกวดนวัตกรรมจากการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) (ชั้นปีที่ 4) 
 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเป็นการเข้าร่วมโครงการของคณะและของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนา
ทักษะต่างๆ ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม  

AUN.2.7-Mecha.1 
โครงการสาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 
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  6. 5 The competences of the support staff rendering 
student services are shown to be identified for recruitment and 
deployment.  These competences are shown to be evaluated to 
ensure their continued relevance to stakeholders needs.  Roles and 
relationships are shown to be well- defined to ensure smooth 
delivery of the services. 
  
 หลักสูตรมีเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน ประกอบด้วย สายสนับสนุนที่ประจ า
สาขา และประจ าคณะ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจะใช้แนวทางการก าหนด
สมรรถนะตามที่คณะได้ด าเนินการจัดท ากรอบส าหรับการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับตามมหาวิทยาลัยก าหนดดังภาพที่ 6.5.1 แสดงได้ดังเอกสาร 
#AUN.65-Mecha.1 (มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน) Link: 
http://1ab.in/biCK  

 
ภาพที่ 6.5.1  กรอบมาตรฐานและกลไกของการให้บริการแก่นักศึกษา 

 รายละเอียดมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย
ประกอบด้วย คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูล
เชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดย
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทั้งในส่วนของสาขาและคณะจะเป็นผู้คอยให้บริการแก่
นักศึกษาตามสายงานที่ก าหนด พร้อมทั้งมีระบบเพ่ือให้สามารถประเมินผลความ
พึงพอใจต่อการบริการ แสดงได้ดังภาพ 6.5.2 

#AUN.6.5-Mecha.1 
มาตรฐานการให้บริการและ
การปฏิบัติงาน 

 
 

http://1ab.in/biCK
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ภาพที่ 6.5.2  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 6. 6 Student support services are shown to be subjected 

to evaluation, benchmarking, and enhancement. 
  
 นักศึกษาสามารถประเมินผลส าหรับการให้บริการจาก #AUN.6.6-
Mecha.1 (ระบบสารสนเทศแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ) 
Link: http://1ab.in/biCI เมื่อได้ผลการประเมินตามรายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการดังภาพที่ 6.6.1 เอกสาร #AUN.6.6-Mecha.2 (รายงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ) Link : http://1ab.in/biCV 
ทางคณะจะมีการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ทั้งระบบการด าเนินงาน การ
บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา  รวมถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงต่อไป  

 
ภาพที่ 6.6.1  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

AUN.6.6-Mecha.1  
ระบบสารสนเทศแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
 
 
AUN.6.6-Mecha.2  
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
 

http://1ab.in/biCI
http://1ab.in/biCV
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ตารางท่ี 2.14 จ านวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (ระดับคณะ) 
เจ้าหน้าที่สนับสนุน ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 

บุคลากรห้องสมุด - - - - - 
บุคลากรห้องปฏบิัติการ 1 1 - - 2 
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 2 - - 2 

บุคลากรด้านงาน
บริหารงานบุคคล 
 

- - 1 - 1 

บุคลากรด้านงาน 
บริการนักศึกษา (งาน
ทะเบียนนักศึกษา) 

- 3 1 - 4 

อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 
จ านวนทั้งหมด 1 6 2 - 9 

หมายเหตุ  หลักสูตรไม่มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนภายในหลักสูตร แต่จะมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนระดับสาขาและคณะฯ 
 
ตารางท่ี 2.15 ปริมาณนักศึกษาปีแรก (ห้าปีย้อนหลัง) 

 
ปีการศึกษา 

ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่

ลงทะเบียน 
2559 50 30 29 
2560 45 30 35 
2561 55 30 21 
2562 43 30 27 
2563 54 30 29 

ตารางท่ี 2.16 จ านวนนักเรียนทั้งหมด (ห้าปีย้อนหลัง) 

ปีการศึกษา 
 นักศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4  ปีท่ี 5 >ปีท่ี 5 รวม 
2559 29 27 22 20 19 2 119 
2560 35 31 27 26 26  145 
2561 21 19 18 17   75 
2562 27 27 27    81 
2563 29 26     55 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นจ านวนเวลา 5 ปี ให้ระบุ ปีที่ 1- ปีท่ี 5 และ >ปีท่ี 5 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ ...3..  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..2.. 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 7 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
7 . 1 .  The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 
7 . 2 .  The laboratories and equipment are shown to be up- to-date, readily available, and 

effectively deployed. 
7 . 3 .  A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 

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

and students. 
7 . 5 .  The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, service, and administration. 

7 . 6 .  The environmental, health, and safety standards and access for people with special 
needs are shown to be defined and implemented. 

7 . 7 .  The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment 
that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 

7.8. The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown 
to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 

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

 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

  7. 1 The physical resources to deliver the curriculum, 
including equipment, material, and information technology, are 
shown to be sufficient. 
  
 หลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับการเรียนรู้แก่
นักศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดทรัพยากรทางกายภาพและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งทุกรายวิชามีทรัพยากรทาง
กายภาพพร้อมและเพียงพอ ในส่วนของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกจะด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ 
เช่น โทรทัศน์ส าหรับการน าเสนอผลงาน โปรเจคเตอร์ รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ จะจัดหาและวางแผนโดยหลักสูตร ส่วนที่สอง จะเป็นห้องที่ใช้
ส าหรับการเรียนการสอนเป็นห้องรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกปฏิบัติการ 
ในส่วนนี้ทางสาขาและคณะจะเป็นฝ่ายด าเนินการ และในส่วนของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายพัสดุคณะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบระบบและ
วางแผนจัดหาและติดตั้ งในหลักสูตร โดยทุกพ้ืนที่สามารถใช้งานระบบ

AUN.7.1-Mecha.1 
เว็บไซต์แสดงข้อมูล
ทรัพยากรเพ่ือสนับการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา 
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อินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุมตามความต้องการ  และมีการตรวจสอบการใช้งานตาม
แนวทางปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ของการประเมินผลตามแบบ 5ส.+ เพ่ือให้สามารถ
ดูแล ใช้งาน และบ ารุงรักษา รวมถึงสามารถวางแผนในการจัดหาอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ต่อไป 

  7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-
to-date, readily available, and effectively deployed. 
  
 หลั กสู ตรและคณะได้ ว างแผนและด า เนินการในการจั ด ให้ มี
ห้องปฏิบัติการที่สามารถรองรับนักศึกษาได้จ านวน 30-35 คน ซึ่งห้องปฏิบัติการ
จะมีการติดตั้งเครื่องฉายภาพ (Pojecter) เครื่องฉายภาพทึบแสง และระบบ
เครื่องขยายเสียงที่สามารถท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และในห้องปฏิบัติการก็จัดครุภัณฑ์ต่างๆ ประจ าห้อง เช่น ชุดฝึก Pneumatic 
Training Series ,Hydraulic Training Series ,PLC Training Series ,Modular 
Product System ( MPS Series)  ,Four Axes Motion Control Training 
System ,Position Control Training System ,Mechatronics Training 
Series ( FA Series)  ,Innovative Industrial Automatic Control 
Technology Training Series ,Temperature Pressure Training System, 
Delta Robot Training System ,ชุดฝึกสาธิต PLC ,ชุดฝึกทดลองพ้ืนฐาน PLC 
 งานอาคารและสถานที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของคณะ จัดให้มีการ
ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยในส่วน
ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องเป็นผู้
ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้ก็จะด าเนินการแจ้งผ่านหัวหน้า
หลักสูตร หัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาต่อไป ในส่วนของการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ จะมี
พนักงานท าความสะอาด (แม่บ้าน) ท าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและท า
ความสะอาดตามแบบฟอร์มที่ทางงานพัสดุของคณะก าหนดให้  
 การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
นอกตารางเรียน ผู้ขอใช้ต้องขออนุญาตผ่านหัวหน้าหลักสูตรโดยจะมีแบบฟอร์ม
การใช้ห้องปฏิบัติการในการบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการรวมถึงการขออนุมัติ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้สามารถทราบได้ถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการใช้งาน ตามล าดับ 

AUN.7.2-Mecha.2 
เว็บไซต์แสดงข้อมูล
ทรัพยากรเพ่ือสนับการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา 
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  7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with 
progress in information and communication technology. 
 หลักสูตรใช้แนวทางส าหรับการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลจาก กลไกและ
กระบวนการจัดสรรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีทรัพยากร
สารสนเทศในรูปดิจิทัล (Digital collection) รวมทั้งจัดบุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เช่น การ
คัดเลือกหนังสือ ข้อความภาพ เสียง หรือสื่อสามมิติ จัดโครงสร้าง จัดช่องทางใน
การเข้าถึง เผยแพร่ รวมทั้งรักษาความคงสภาพ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาใน
หลักสูตรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วต่อการสืบค้นความรู้ นอกจากนี้มีการ
ได้มีจัดเตรียมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือการสืบค้นและการท าวิจั ย 
#AUN.7.3-Mecha.1 (แหล่งทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีรายละเอียด
ตาม Link: http://lib.rmutsv.ac.th/site/th/basic/139 สามารถแสดงดังภาพ
ที่ 7.3.1 ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
1 .ACM Digital Library 2 . IEEE/ IET Electronic Library ( IEL)  3 .ProQuest 
Dissertation & Theses Global 4 . SpringerLink –  Journal 5 . Web of 
Science 6 . Academic Search Complete 7 . Computer & Applied 
Sciences Complete (CASC) 8.EBSCO Discovery Service Plus Full Text 
9 .  American Chemical Society Journal ( ACS)  1 0 .  ScienceDirect 
11.GALE PowerSearch  

 
ภาพที่ 7.3.1 แหล่งทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

AUN.7.3-Mecha.1 
แหล่งทรัพยากรสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

  7.4 The information technology systems are shown to be 
set up to meet the needs of staff and students. 
  
 หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บริการกับบุคลากรและผู้เรียน ในทุกพ้ืนที่
ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการจัดเตรียมสื่อสารสนเทศที่ใช้ประกอบในการ
เรียนการสอนให้กับบุคลากรและผู้เรียนเพ่ือให้รองรับกับการเรียนการสอน
ออนไลน์ เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom , LMS, การ

 

http://lib.rmutsv.ac.th/site/th/basic/139
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ประชุมผ่าน Zoom , Google Meet และ Microsoft team เป็นต้น แสดง
ตัวอย่างได้ดังภาพที่ 7.4.1  

       

                 (ก) Google Classroom       (ข) LMS 
ภาพที่ 7.4.1 สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการพัฒนาและจัดท าสื่อการสอนในบาง
รายวิชาผ่านเว็บไซต์ RUTS-Mooc เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการเรียนยิ่งขึ้น
ดังภาพที่ 7.4.2 

 
 ภาพที่ 7.4.2 การสอนในบางรายวิชาผ่านเว็บไซต์ RUTS-Mooc 
 ในส่วนของสื่อส าหรับบุคลากรเพ่ือความสะดวกทางคณะได้ด าเนินการ
จัดและให้ใช้ระบบออนไลน์ส าหรับ การลงชื่อเข้า-ออก และ การรับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานสารบรรณ เป็นต้น แสดงตัวอย่างได้ดังภาพที่ 7.4.3 

 
        (ก) ระบบลงชื่อเข้า-ออก                (ข) ระบบรับส่งบันทึกข้อความ 

ภาพที่ 7.4.3 สื่อส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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  7.5 The university is shown to provide a highly accessible 
computer and network infrastructure that enables the campus 
community to fully exploit information technology for teaching, 
research, service, and administration. 
  
 มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายโดยมอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบ #AUN.7.5-Mecha.1 (แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่จัดสรรโดย
ส านักวิทยบริการ) Link: https://arit.rmutsv.ac.th/th/services  โดยท า
หน้าที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและ
การบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบแสดงดังได้ภาพที่ 7.5.1 ซึ่งจะมี
พันธกิจดังนี ้
 1. บริการวิชาการและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
 2. บริการวิชาการและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย
แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ 
 3. ดูแลและจัดการ การให้บริการระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ แก่มหาวิทยาลัย 
 4 .วิจัยและพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัจจุบันทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการกับ
ทางหลักสูตร เช่น ระบบการลงทะเบียน E-Passport ระบบอีเมล์ของ
มหาวิทยาลัย การให้บริการซอร์ฟแวร์ที่ถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้น  

 
(ก) ข้อมูลด้านการบริการ 

 

AUN.7.5-Mecha.1 
แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดสรรโดย
ส านักวิทยบริการ 

 

https://arit.rmutsv.ac.th/th/services
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(ข) Network Diagram หรือ แผนผังเครือข่าย  

ภาพที่ 7.5.1 การด าเนินการส าหรับการให้บริการแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
  7. 6 The environmental, health, and safety standards and 
access for people with special needs are shown to be defined and 
implemented. 
  
 การก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
หลักสูตรได้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ทางคณะได้ก าหนดไว้ เช่น มาตการห้าม
สูบบุหรี่ภายในอาคารของคณะตามที่กฎหมายก าหนด ในส่วนของมาตรฐาน
ความปลอดภัยมีการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือบันทึกการเข้าออกภายใน
อาคาร มีกล้องวงจรปิด มีระบบตรวจจับควันภายในอาคาร มีระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย มีทางลาดและห้องน้ าส าหรับผู้พิการ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้
ด าเนินการตามมาตรฐาน 5ส+ ของคณะโดยมีการประเมินผ่านกรรมการผู้ตรวจ
ทั้งระดับภายในและภายนอก ซึ่งมีการวางแผนการด าเนินงานและมีการ
ตรวจสอบดังภาพที่ 7.6.1 

 
(ก) แผนการด าเนินงานส าหรับการตรวจ 5ส+ 
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(ข) การตรวจประเมินผลการด าเนินการ 5ส+ 

ภาพที่ 7.6.1 การด าเนินการก ากับมาตฐาน 5ส+ 
 นอกจากนี้ ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ทางหลักสูตรและคณะ 
ได้จัดให้มีจุดตรวจเช็คอุณหภูมิ จัดให้มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร ก่อนเข้าลิฟท์ 
ก่อนเข้าห้องเรียน และในส่วนของห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะใช้ห้องปฐม
พยาบาลของทางมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะประจ าการอยู่ 
  7. 7 The university is shown to provide a physical, social, 
and psychological environment that is conducive for education, 
research, and personal wellbeing. 
  
 หลักสูตรและคณะ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น มีระบบปรับอากาศที่เอ้ือต่อบรรยากาศในการเรียน มีโรงอาหาร ร้าน
เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านถ่ายเอกสาร ตู้น้ าเย็นน้ าร้อน ตู้ส าหรับจ าหน่ายนมแบบ
อัตโนมัติ อยู่ในพ้ืนที่อาคารเดียวกันท าให้เกิดความสะดวกกับนักศึกษา รวมทั้ง
จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว มีการจัดสวน มีบ่อเลี้ยงปลา ส าหรับพักผ่อน มีการแบ่งพ้ืนที่
ให้นักศึกษาใช้ในการเรียนและท ากิจกรรมนอกเวลา ซึ่งจะเป็นช่องทางในการให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
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  7. 8 The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be identified and evaluated 
to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 
  
 การก าหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนจะอยู่ภายใต้การดูแลของ
หัวหน้าส านักงาน คณะ ซึ่งใช้เกณฑ์การก าหนดสมรรถนะการให้บริการที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเอกสารแสดงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ โดย
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนท าหน้าที่ดูแลสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ 
 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตศึกษา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ที่ท าหน้าที่พัฒนาระบบ ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่
ในหลักสูตร เช่น Computer , Server , Router, Projecter  และอุปกรณ์ตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของมี
ส่วนได้ส่วนเสียซึ่งทางคณะฯ จัดให้มีช่างเทคนิคประจ าอาคาร ที่สามารถเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ท าให้สามารถบริการงานซ่อมได้อย่าง
ทันท่วงทีเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย 
 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ได้จากการอบรมที่จัดทั้งภายในและภายนอกคณะ โดย
ทางคณะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม 

 

  7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and 
student services)  are shown to be subjected to evaluation and 
enhancement. 
   
 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการห้องสมุด ซึ่งมีบริการการให้ยืม-คืน 
หนังสือ การฝึกทักษะทางภาษาผ่านสื่อต่างๆ มีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยมหาวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งนักศึกษาสามารถประเมินผ่าน
ระบบหลังจากหมดภาคการศึกษา หรือสามารถประเมินหลังจากการใช้งานแสดง
ได้ดังภาพที่ 7.9.1 
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ภาพที่ 7.9.1 การประเมินการให้บริการแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถประเมินการให้บริการด้านทรัพยากร
สารสนเทศภายในคณะได้ โดยการเข้าระบบคณะเพ่ือประเมินการด าเนินงาน
และการจัดเตรียมรวมถึงการให้บริการแก่นักศึกษา ซึ่งผลของการประเมิน 
คณะฯ สามารถน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือ ปรับปรุง/จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของ
การบ ารุงรักษาประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ความพร้อม
ของระบบอินเตอร์เน็ต โดยประสานความร่วมมือกับส านักวิทยบริการ (มี
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะที่ดูแลเรื่อง Wi-Fi โดยเฉพาะ) เพ่ือตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์และแจ้งไปยังส านักวิทยบริการ เพ่ือให้ ติดตั้งเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ หรือมซี่อมแซมเมื่อมีอุปกรณด์้านสารสนเทศช ารุด  

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ ..4...  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดบั..3.. 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -86-  
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 
8 . 2 .  Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to 

further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8.3. Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and 

students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8 . 4 .  Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, 

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

and benchmarked for improvement. 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 
 
 หลักสูตรมีระบบก ากับติดตาม อัตราการส าเร็จการศึกษา การลาออก
กลางคัน โดยผ่านกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษาและน าผลที่ได้รับมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือให้ผลที่ได้เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร โดยสามารถเข้าถึงระบบได้ที่ https://qrgo.page.link/VXAyv 

  

 

ภาพที่ 8.1.1 แบบฟอร์มก ากับติดตามอัตราการส าเร็จการศึกษา 

AUN.8.1-Mecha.1 
QR Code ส าหรับก ากับ
ติดตามอัตราการส าเร็จ
การศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, 
and advancement to further studies, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 
 
  คณะได้จัดท าระบบส าหรับก ากับติดตาม อัตราการได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา และทางหลักสูตรได้สร้างระบบเพ่ือส ารวจอาชีพที่นักศึกษาท า โดย
ผ่านกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษาและน าผลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหลักสูตรซึ่งจากการส ารวจพบว่า นักศึกษาที่จบออกไปประกอบ
อาชีพครูในสถาบันอาชีวศึกษา (คิดเป็น33%) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (คิดเป็น
22%) ท างานบริษัทเอกชนและได้รับทุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (คิดเป็น
11%) และมีบางส่วนที่เกณฑ์ทหารและก าลังหางานที่ตนเองถนัด สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จาก https://qrgo.page.link/VXAyv หรือตาม QR Code ที่ให้ไป 

AUN.8.2-Mecha.1 
QR Code ส าหรับก ากับ
ติดตามอัตราการมีงาน
ท า 

 
AUN.8.2-Mecha.2 
QR Code ส าหรับก ากับ
ติดตามอาชีพของ นศ.
หลังจากส าเร็จการศึกษา 

 
 8.3 Research and creative work output and activities carried out 
by the academic staff and students, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 
 
 การท าวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรจะเป็นการท าวิจัยในชั้นเรียนซึ่งจะ
อยู่ในรายวิชา 14011405 : การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครูวิชาชีพ 
(Research for Learning Development for Professional Teachers) (มคอ.
3 สามารถเข้าถึงได้จาก https://qrgo.page.link/BqFcV) ด าเนินการโดย
อาจารย์ประจ ารายวิชา โดยมีกระบวนการต่างๆ ในการท าวิจัย เช่น การเสนอ
หัวข้อวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอ
ความก้าวหน้าในชั้นเรียน การสอบจบ การเผยแพร่งานวิจัย 
 

AUN.8.3-Mecha.1 
QR Code มคอ.3 
รายวิชา 14011405 : 
การวิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนรู้ส าหรับครูวิชาชีพ 
(Research for 
Learning 
Development for 
Professional 
Teachers) 

 

https://qrgo.page.link/VXAyv
https://qrgo.page.link/BqFcV
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 8.4 Data are provided to show directly the achievement of the 
programme outcomes, which are established and monitored.  
  
 หลักสูตรมีแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน สมรรถนะ
ทางด้านภาษา สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี สมรรถนะทางด้านวิชาชีพเฉพาะ
ของหลักสูตร การออกฝึกงานและการออกฝึกสอน  
 

AUN.8.4-Mecha.1 
QR Code ระบบการ
ออกฝึกงานและการออก
ฝึกสอน 

 
 8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to 
be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
  ในส่วนของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้มีก ากับ
ติดตามประกอบไปด้วย ความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ระบบของทาง
คณะ 
 

AUN.8.5-Mecha.1 
QR Code แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

 
 

ตารางท่ี 2.17 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (ห้าปีย้อนหลัง)  (กรณีหลักสูตร 4 ปี) 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบภายใน ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 

3 ปี 4 ปี >4 ปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ขึ้นไป 

2563 29 - - - 13.79 
(4 คน) 

- - - 

อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (ห้าปีย้อนหลัง)  (กรณีหลักสูตร 5 ปี) 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบภายใน ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 

4 ปี 5 ปี >5 ปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 
5 ขึ้นไป 

2562 27 - - - 0 
(0 คน) 

0 
(0 คน) 

- - - 

2561 21 - - - 9.52 
(2 คน) 

4.76 
(1 คน) 

4.76 
(1 คน) 

- - 

2560 35 - - - 11.42 11.42 2.85 2.85 - 
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(4 คน) (4 คน) (1 คน) (1 คน) 
2559 29 - 17 - 6.89 

(2 คน) 
17.24 
(5 คน) 

6.89 
(2 คน) 

3.44 
(1 คน) 

0 
(0 คน) 

 
 
ตารางท่ี 2.18 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์งานวิจัย 

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ์ 

Proceeding 
ระดับชาติ 

Proceeding 
ระดับ

นานาชาติ/ 
อนุสิทธิบัตร 

TCI  
กลุ่ม 2 

TCI  
กลุ่ม 1 

วารสาร
ระดับ

นานาชาติ/
สิทธิบัตร/

ต ารา 

รวม 

จ านวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

ต่อ
บุคลากร 

2563 2  2 - 1 5 1 
หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-1 ถึง 2.1-5 
 
ตารางท่ี 2.19 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์ผลงานสร้างสรรค ์

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ์ 
งานสร้างสรรค์
ที่มีการเผยแพร่
สู่สาธารณะใน

ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
online 

งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับความ

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับ
ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

รวม 

จ านวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

ต่อ
บุคลากร 

2563        
        

หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-6 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ ...3..  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..3.. 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เกณฑ์ส าหรับระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -91-  
 

 

ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ ์AUN-QA  (เป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ) 

เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning 

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

3 2  

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

3 2  

1.3 The programme to show that the expected learning 
outcomes consist of both generic outcomes (related 
to written and oral communication, problemsolving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline). 

3 2  

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

3 2  

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

3 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 2  
2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

2.1 The specifications of the programme and all its 
courses are shown to be comprehensive, up-to-
date, and made available and communicated to all 
stakeholders. 

3 2  

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

3 3  

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

3 2  
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2.4 The contribution made by each course in achieving 
the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 

3 3  

2.5 The curriculum to show that all its courses are 
logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

3 3  

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

3 3  

2.7 The programme to show that its curriculum is 
reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  
3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

3.1 The educational philosophy is shown to be 
articulated and communicated to all stakeholders. It 
is also shown to be reflected in the teaching and 
learning activities. 

4 4  

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

4 3  

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

4 3  

3.4 The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long 
learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). 

4 3  

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

4 3  

3.6 The teaching and learning processes are shown to 
be continuously improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

4 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 3  
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
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4.1 A variety of assessment methods are shown to be 
used and are shown to be constructively aligned to 
achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

3 3  

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

3 3  

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

3 2  

4.4 The assessments methods are shown to include 
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, 
and these are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 
 

3 3  

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

3 3  

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

3 2  

4.7 The student assessment and its processes are 
shown to be continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs of industry 
and alignment to the expected learning outcomes. 

3 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  
5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

5.1 The programme to show that academic staff 
planning (including succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement plans) is 
carried out to ensure that the quality and quantity 
of the academic staff fulfil the needs for education, 
research, and service. 

3 3  

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

3 3  
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5.3 The programme to show that the competences of 
the academic staff are determined, evaluated, and 
communicated. 

4 4  

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

4 4  

5.5 The programme to show that promotion of the 
academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 

3 3  

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

3 3  

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

3 3  

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

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 3  
6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and 
admission procedures to the programme are shown 
to be clearly defined, communicated, published, 
and up-to-date. 

4 4  

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

3 3  

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

3 3  
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to students and corrective actions are made where 
necessary. 

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

3 3  

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

3 3  

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

3 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, 
including equipment, material, and information 
technology, are shown to be sufficient. 

4 3  

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

4 3  

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

4 3  

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

3 3  

7.5 The university is shown to provide a highly 
accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit 
information technology for teaching, research, 
service, and administration. 

3 3  

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

3 3  

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

3 3  
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7.8 The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

4 3  

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

4 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 3  
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to 
graduate are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

3 3  

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

4 3  

8.3 Research and creative work output and activities 
carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

3 3  

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

3 3  

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

3 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  
ระดับคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 4 3   
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา  
 

 
เกณฑ ์ รายละเอียด 
1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 

accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 
จุดเด่น 
1. มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)  หลักสตูร พ.ศ. 2563 และปรับปรุงโดยการประชุมผ่าน
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการปรับปรุงและผู้ใช้บัณฑิต  
2. มี ELO ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
3. ELO มีความชัดเจนในการประเมินได้ บางส่วน (ไม่สอดคล้องตาม learning taxonomy) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงความสอดคล้อง ELO และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
แผนพัฒนา 
1. ประชุมและด าเนินการเพื่อจัดท ารายละเอียด ELO และเก็บบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรงุ 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 
จุดเด่น 
1. รายวิชามีความสอดคล้องกับ ELO ที่ก าหนดไว้ (ELO เดิม) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงรายละเอยีดและความเชื่อมโยงของรายวิชากับ ELO ใหม ่
แผนพัฒนา 
1. ประชุมและด าเนินการเพื่อจัดท ารายละเอียด ELO และเก็บบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรงุ 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 
(related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding 
skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 
จุดเด่น 
1. มี ELO ให้ครอบคลุมทั้ง specific และ generic outcomes 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. กระบวนการก าหนด specific และ generic outcomes  

 แผนพัฒนา 
1. ประชุมและด าเนินการเพื่อจัดท ารายละเอียด ELO และตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของ
การศึกษา 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรก าหนดผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลัก ๆ ประกอบด้วย 
-ผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม 
-ผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึกษา 
-ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการร่วมมือทางวิชาการ 
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-ศิษย์เก่า หรือ ศิษย์ปัจจุบันท่ีออกฝึกปฏิบัติการสอน/ฝึกงาน 
2. การน าข้อมูลจาก มคอ. 1 ครศุาสตร์อตุสาหกรรมมาใช้ก าหนด ELO 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. น าความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีแตล่ะภาคส่วนมาพิจารณาความจ าเป็นและจดัล าดับเพื่อเปน็แนวทาง
ปรับปรุงเร่งด่วน  
แผนพัฒนา 
1. ท าแผนปรับปรุงและตดิตามผลการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the 
time they graduate. 
จุดเด่น 
1. มีการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
2. น าผลจากการประเมินทักษะจากครูพี่เลีย้ง ในขณะที่ออกฝึกปฏิบตัิการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ เป็นระยะ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ YLO 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าแผนทดสอบสมรรถนะ โดยใช้เกณฑ์ YLO และเช่ือมโยงไปยงั ELO ของหลักสูตร 

2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-

date, and made available and communicated to all stakeholders. 
จุดเด่น 
1.รายวิชามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมแมมคาทรอนิกส์เป็นศาสตรแ์บบวิทยาการ
จ าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับเนื้อหาและกิจกรรมการสอน ให้เป็นแบบ Active learning ครอบคลมุเนื้อหารายวิชา และใหส้อดคล้องกับ 
ELO อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าแผน ปรับปรุงรายวิชาและกิจกรรม และพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเพิม่เติม 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 
จุดเด่น 
1. มีการก าหนดรายละเอียดความสอดคล้องตามเกณฑ์ กรอบมาตรฐานวิชาชีพ และมีการเชื่อมโยงรายวิชาตามศาสตร์
ในสาขาวิชา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พิจารณาถึงเนื้อหารายวิชา ในแต่ละหัวข้อและทบทวนความเชือมโยงความสอดคล้องเพิ่มเตมิ  
แผนพัฒนา 
1.จัดท าผังตาราง เช่ือมโยงรายวิชา และมีการเช่ือมโยงรายวิชาไปยัง YLO สู่ ELO  

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 
จุดเด่น 
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1.มีการน าค าแนะน าจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมแบบโฟกัสกรุป๊ในหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพิจารณาและ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.รวบรวมข้อเสนอแนะและรวมรวมเป็นประเด็นในการปรับปรุง  
แผนพัฒนา 
1.ท ารายงานสรปุผล การพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง ท้ัง
เนื้อหารายวิชา กิจกรรม สื่อ ตลอดจน เลม่ มคอ.2 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 
จุดเด่น 
1. มีการระบรุายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา และมีข้อมูลการกระจายผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังลงสูร่ายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ปรับปรุงระบบทวนสอบสมรรถะที่ได้ในรายวิชา  
แผนพัฒนา 
1.ทวนสอบสมรรถนะผลการเรยีนรู้และด าเนินการทวนสอบ เพื่อยืนยันผลการเรียนรู้ YLO  

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced ( progression 
from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
จุดเด่น 
1.มีการจัดเรียงรายวิชาที่เรียงล าดบัจากข้ันพ้ืนฐานไปยังข้ันประยุกต ์
2.มีการน าข้อเสนอแนะจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมาจดัล าดับรายวิชา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การใช้ BCD Backward Curriculum Design ที่สอดคล้องกับ YLO 
แผนพัฒนา 
1.ออกแบบเนื้อหาหลักสตูร โดยการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาล าดับความส าคัญของรายวิชา พร้อมทั้งใช้การ
ออกแบบหลักสูตร BCD เพื่อ ดูความเช่ือมโยงและความสอดคล้องในแต่ละรายวิชา/ศาสตร์ ต่างๆ 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations. 
จุดเด่น 
1.มีการจัดรายวิชาเลือกเสรี หลากหลายดา้นท้ัง วิชาชีพครู วิชาชีพเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นแก่
ผู้เรยีน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ประเมินรายวิชาเลือก ในแต่ละศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรยีนในสิ่งที่ชอบ/ถนัด 
แผนพัฒนา 
1.ปรับปรุงและวิเคราะห์อัตราก าลงั เพื่อจัดระบบการเลือกเสรี ตามความต้องการนักศึกษา 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
จุดเด่น 
1.เนื่องจากหลักสตูรเป็นศาสตร์ทีส่อดคล้องกับงานอุตสาหกรรมท าให้มีการพัฒนาหลักสูตรไม่ล้าสมัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ความความสอดคล้องของรายวชิาที่เป็นทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะ ในงานอุตสาหกรรม 
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แผนพัฒนา 
1.รวบรวมข้อมลูพื้นฐานท่ีบัณฑติได้งานท า และเก็บข้อมลูด้านทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน เพื่อน ามาปรับปรุงก
หลักสตูร 

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is 

also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรด าเนินการสอดคล้องตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการสื่อสารให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
ทางเว็บไซต์และ Facebook อย่างสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.เพื่อเติมแนวทาง/กิจกรรม เพื่อพิจารณาความสอดคล้องตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
แผนพัฒนา 
1.ส่งเสรมิกิจกรรมแก่นักศึกษาใหห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ทักษะของผนักศึกษาเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the 
learning process. 
จุดเด่น 
1.ผู้สอนมีความใกล้ชิดกับนักศึกษาท าให้นักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและขอค าปรึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การดูแลนักศึกษาทีม่ีปัญหาด้านการเรยีน ด้านครอบครัว รวมถึงปญัหาด้านอ่ืนๆ 
แผนพัฒนา 
1.แผนปรับปรุงแผนการให้ค าแนะน าการเรยีนของนักศึกษาท่ีมีปัญหา 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
จุดเด่น 
1.รายวิชามุ่งเน้นการมีส่วนรวมในการเรยีนจากนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.รวบรวมข้อมลูการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับการเรยีนด้วยกิจกรรมแบบ Active learning 
แผนพัฒนา 
1. เก็บรวบรวมผลทีไ่ด้จากการเรยีน เป็นคลังความรู้เพื่อจัดการเรยีนการสอนในเทอมถัดไป 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 
จุดเด่น 
1.ส่งเสรมิการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม Active learning ภายใต้กจิกรรม Project 
based learning  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.กิจกรรมบางอย่างอาจจะยุ่งยากและไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร และไมต่อบโจทย์ความต้องการผูเ้รียน 
แผนพัฒนา 
1.ใช้กิจกรรมภายนอกเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมในการเรียนการสอน 
2.ใช้ลักษณะการประเมินและรวบรวมผลเพื่อปรับปรุงในแต่ละกิจกรรม 
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3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, 

innovation, and an entrepreneurial mindset. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นักศกึษามีการด าเนินการจดัท าโครงงานท่ีสนับสนุนการท างานของกลุ่มชุมชนชาวบ้าน 
ผู้ประกอบการ OTOP SME 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ขั้นตอนการด าเนินงานอาจจะลา้ช้า และด าเนินการยุ่งยากในการสื่อสารระหวา่งชุมชนกับนักศึกษา 
แผนพัฒนา 
1.จัดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องทรัพยากรที่เอื้อต่อการด าเนินงานของนักศึกษา 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีกระบวนการส าหรับการจัดการเรยีนการสอนที่มีการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางหลักสตูรตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนาบณัฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในประกอบการและในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จึงได้มีความพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันกับความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ความสอดคล้องผลทีไ่ด้จากกิจกรรมและ ELO 
แผนพัฒนา 
1.ใช้ ELO ที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการด าเนินการหาแนวทางปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ ELO มาก
ยิ่งข้ึน 

4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned 

to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives. 
จุดเด่น 
1.ผู้สอนช้ีแจงวิธีการประเมินผลทกุส่วน ให้กับนักศึกษาทราบตั้งแตเ่ริ่มเรียนแตล่ะรายวิชา 
2.ผู้สอนมีแนวทางในการประเมินผู้เรยีนหลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การประเมินโดยใช้เกณฑ์ทีม่ีมาตรฐาน และเป็นรปูธรรมมากยิ่งขึน้ 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าแผนประเมินผลการด้วยดว้ย Rubric และประกาศชัดเจนพร้อมทั้งผู้เรยีนสามารถอุธรณไ์ด้ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 
จุดเด่น 
1.มีการอุธรณ์ไดห้ลายระยะ ท้ังในห้องเรียนหลังสอบ รวมถึงหลังเกรดออก ตามความต้องการของผู้เรยีน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การบันทึกข้อมูลหลังจากการอุธรณ์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
แผนพัฒนา 
1.จัดท ารูปแบบระบบกลไก ตามสถานการณ์ ท้ังแบบทางการและไมท่างการ เพื่อให้นักศึกษาทราบและปฏิบัตติาม 
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4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are 

shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 
จุดเด่น 
1.ประกาศผลคะแนนและแสดงผลคะแนนแก่นักศึกษาให้ทราบเป็นระยะๆ 
2.มีการประเมินหลากหลายและทกุการประเมินผู้เรยีนไดร้ับทราบกอ่นการประเมิน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การรายงานผลการประเมินในท่ีประชุมหลักสูตร  
แผนพัฒนา 
1.ท าแผนติดตามการรายงานผลการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตดิตามผลจากอาจารย์ประจ ารายวิชา เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุงและแก้ไขได้ทันท่วงที 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, 
and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรได้ก าหนดใหม้ีการประเมินผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเนื่องจากเป็นการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบ Active 
learning โดยผู้สอนมีการช้ีแจงในช้ันเรียนส าหรับการวัดประเมินผลแบบ Rubric (ขึ้นอยู่กับ Project ในรายวิชา) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ความเป็นรูปธรรมของการประเมิน 
แผนพัฒนา 
1.มอบอาจารยผ์ู้สอนท าแบบประเมินแบบ Rubric ที่สอดคล้องกับ CLO และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ห้ทราบท่ัวกัน 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning 
outcomes of the programme and its courses. 
จุดเด่น 
1.การสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผลนักศึกษาโดยอ้างอิงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีความสอดคล้องกับ 
TQF เพื่อปรับปรุงในเทอมถัดไป 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ผลที่ได้หลังจากการปรับปรุง 
แผนพัฒนา 
1.พิจารณาและติดตามผลที่ได้จากการวางแนวทางปรับปรุงใน มคอ.5 และพิจารณาผลการปรับปรุงพร้อมการใช้งานใน 
มคอ.3 เทอมถัดไป 
2.ให้ผู้สอนระบุปัญหาที่ยังคงอยู่หลังจากการวางแผนและด าเนินการปรับปรุงผลการประเมิน 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการให้ข้อมูลย้อนกลบัไปยังผู้เรียนเกีย่วกับผลการประเมินแต่ละช่วงเป็นระยะ ๆ เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติ
ของหลักสูตรที่ปฏิบัติกันเรื่อยมา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.กระตุ้นนักศึกษาที่ทราบผลคะแนนแต่ยังเพิกเฉย ต่อการเรยีน 
แผนพัฒนา 
1. จัดท าแผนตดิตามส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน พร้อมระบุประเด็นปัญหาจะท าให้ผูส้อนทราบถึงปัญหาของ
ผู้เรยีนและสามารถได้แก้ปัญหาตรงจุด 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to 
ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes. 
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จุดเด่น 
1.มีความเช่ือมโยงผลการประเมินผู้เรยีนเพื่อการด าเนินงานในการสรุปข้อมูล จาก มคอ.5 ไปยัง มคอ.3 เทอมถัดไป 
2.หลักสูตรจะมีทบทวนและปรับปรุง ELOs และ CLOs เพื่อสอดคลอ้งกับทักษะการท างานในภาคอุตสาหกรรมและ 
สามารถด าเนินการได้จริง เช่น รายวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคมุ ทักษะพื้นฐานงานผลิตและ
เครื่องมือกล การผลิตและประกอบ ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การเขียนโปรแกรมเพื่อการควบคมุระบบ  การควบคุมเชิง 
ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ช้ินส่วนทางกลของแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การระบรุายวิชาที่เป็นแกนหลักและมีความสอดคล้องกับความจ าเป็นด้านงานอุตสาหกรรม 
แผนพัฒนา 
1.ร่วมกับสถานประกอบเฉพาะทาง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
จุดเด่น 
1.การหมุนเวียนคณาจารย์ในการพัฒนาด้าน ศึกษาต่อ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ และจดัล าดบัความส าคญัได้
อย่างเหมาะสม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ผลงานในบางพันธกิจตาม มหาวทิยาลัยก าหนด ไมส่มบรูณ์ 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าแผนเพิ่มเติมตามพันธกิจทีไ่ม่สมบูรณ์ พร้อมระบุแนวทางการปฏิบัติ และ ระบุรายชื่อผู้ด าเนินการหลัก 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการด าเนินการทางด้านวัดและติดตามผลของปริมาณงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่เสมอ โดยใช้
แนวทางพิจารณาตามการคดิภาระโหลดที่สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ภาระงานมากจนเกินไป 
แผนพัฒนา 
1.วางแผนการปฏิบตัิให้กระชับมากยิ่งขึ้น แบ่งหน้าท่ีคนรับผิดชอบ โดยมีการรวบรวมรายการภาระงานประจ า หรือ 
นอกแผนการปฏิบตัิงาน พร้อมท้ัง การกระตุ้นใหค้ณาจารยด์ าเนินตามแผนพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน 
 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 
and communicated. 
จุดเด่น 
1.มีการประเมินชัดเจน และมีการประชาสมัพันธ์ให้ทราบก่อน การประเมินทุกครั้ง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ผลการประเมินท่ีขาดหาย หรือไม่ได้คะแนน 
แผนพัฒนา 
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1.มีการวางแผนเพื่อให้คณาจารยม์ุ่งเน้นงานตามพันธกิจในแตล่ะด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะก าหนด และ
พิจารณาผลการด าเนินงาน เพื่อให้ไดผ้ลงานตามความต้องการ 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีการก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง ตั้งแต่เริม่เข้าปฏบิัติงาน และมีการส่งถ่ายงานตามความเหมาะสม
และตามความถนัด 
2. มีการประเมินตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยการเลือกตัวบง่ช้ีในการรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าระบบกระจายก าลังตามภาระงานเพื่อให้หลักสูตรสามารถด าเนินงานบริหารงานได้อย่างคล่องตัว 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
จุดเด่น 
1. มีการให้รางวัล และยกย่องชมเชย ผ่านระบบส่วนกลางของมหาวทิยาลัย และให้ค่าตอบแทนท้ังการตีพิมพ์ในฐาน 
ข้อมูลวารสารต่างๆ  รวมถึงการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.  มีการประกาศช่ืนชม แสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ผ่านทางสื่อ Social ต่าง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.กระบวนการในการสรา้งแรงจูงใจให้อาจารย์เข้ารับรางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
แผนพัฒนา 
1.ปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรช่วยสร้างผลงานทางวิชาการมากข้ึน อย่างต่อเนื่อง 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการก าหนด บทบาท ภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจน ซึ่งปกติแล้วจะมีการสื่อสารให้ทราบท่ัวกันโดยใช้แนวทาง 
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.วิเคราะหภ์าระโหลดในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 
แผนพัฒนา 
1.พิจารณาทบทวนภาระหนา้ที่และบทบาทที่ส าคัญ เช่น ด้านภาระงานสอน การวิจัย พัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามความเหมาะสม ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented 
to fulfil the identified needs. 
จุดเด่น 
1.มีการก าหนดการประเมินด้วยลกัษณะเกณฑ์การเข้าฝึกอบรมตามกรอบ SMART TEACHER 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.กระตุ้นการเข้าฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่อง 
แผนพัฒนา 
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1.เพิ่มช่องทางในการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หลากหลาย 

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรใช้แนวทางจากคณะฯและมหาวิทยาลัยส าหรับการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน ทั้งให้รางวัล ขึ้นเงินเดือน  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.กระตุ้นงานและส่งเสรมิการรับรางวัล 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าแผนงานเพื่อให้อาจารย์ในหลักสตูรเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติ ท่ีส่งผลต่อการประมนิและการไดร้ับ
รางวัลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่ทาง มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 

6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน(Student Support Services) 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown 

to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีการจัดการรับเขา้นักศึกษาเข้า โดยใช้ระบบทางมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการรับนักศกึษา ซึ่งมี
ประเภทในการรับเข้าที่หลากหลาย 
2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social ของหลักสูตร
และคณะ อย่างหลากหลาย และความถี่ ในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การกระจายคุณลักษณะ ของหลักสูตรแก่บางพื้นที่ 

 แผนพัฒนา 
1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การรับนักศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มีช่องทางที่หลากหลาย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
2. เพิ่มการลงพื้นที่ส าหรับการข้อมูลหลักสูตรให้แก่อาจารย์แนะแนว  

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown 
to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and 
community service. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการด าเนินวางแผนส าหรับการบริการนักศึกษาท้ังระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งการวางแผนระยะสั้น จะเป็น
การน าผลการปรับปรุงการเรยีนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.แผนบริการนักศึกษาบางประเดน็ท่ีมีการพัฒนายังไมส่มบรูณ์ 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าแผนพัฒนาการบริการแกน่ักศึกษา พร้อมท้ัง ท าข้อมูลส ารวจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically 
recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการใช้ระบบตดิตามความก้าวหน้าของผู้เรยีน และมีการส่งข้อมูลไปยังนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การรายผลผลการด าเนินงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แผนพัฒนา 
1.จัดท าระบบการรายงานผลการด าเนินงานโดยใช้ระบบตดิตามจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and employability. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการส่งเสรมิโครงการแข่งขันต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาประสบการณ์และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือทักษะและสามารถน ามาบูรณาการกับการเรยีนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ส่งเสรมิกิจกรรมประกอบกับวิชาเรียนเพิม่เตมิ 
แผนพัฒนา 
1.เพิ่มเติมโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะที่ส าคัญให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งการให้ความรูจ้ากผู้ประกอบการ ที่
สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับในรายวิชาเรียน 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined 
to ensure smooth delivery of the services. 
จุดเด่น 
1.ลักษณะงานของสายสนับสนุนสอดคล้องกับความต้องการ และมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการในการรับบริการ
จากนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ภาระงานด้านประสานงานไปยงัคณะบางครั้งมีข้อบกพร่อง  
แผนพัฒนา 
1.เพิ่มฝ่ายสนับสนุนของหลักสูตร เพื่อประสานงานและบริการงานตา่งๆ แก่นักศึกษาในหลักสตูร 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement. 
จุดเด่น 
1.มีระบบการประเมินการให้บริการแก่นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ไม่มีคูเ่ทียบการด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าระบบคูเ่ทียบด้านการบริการหรืองานสนับสนุนแก่นักศึกษา 

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information 

technology, are shown to be sufficient. 
จุดเด่น 
1.มีการจัดหาทรัพยากร เพียงพอต่อการใช้งาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.เพิ่มแหล่งพักผ่อนและการท างาน ในเชิง Co working space 
แผนพัฒนา 
1.การจัดท าแผนปรับปรุงพ้ืนท่ี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
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7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively 

deployed. 
จุดเด่น 
1.มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อการใช้งาน 
2.นักศึกษาสามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกเวลาเรยีน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.เพิ่มเติมการมสี่วนร่วมของหลักสูตรในการติดตามผลการประเมินของนักศึกษาในหลักสูตรต่อความพอใจในการใช้
บริการห้องปฏิบตัิการ 
แผนพัฒนา 
1.ปรับปรุงและวางแผน ทั้งสื่อและอุปกรณเ์ครื่องมือ ในห้องปฏิบัติให้มีความทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication 
technology. 
จุดเด่น 
1. มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงพอต่อการสืบค้นฐานข้อมูล  
2. มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายมีบริการอินเตอรเ์นต็ไรส้าย ทุกพ้ืนท่ี 
3.มีการบริการสื่อสารสารเทศ ท่ีทันสมัย เช่น Google classroom, Meet, Zoom meeting  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การใช้งานและการเข้าถึงสื่อสารสนเทศ 
แผนพัฒนา 
1.จัดอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา ส าหรับการใช้งานสารสนเทศขั้นประยุกต์ 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and 
students. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวทิยาลัย ได้ด าเนินการตดิตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณอินเตอร์เนต็ เพื่อให้บริการกับ
บุคลากรและผู้เรยีน ในทุกพ้ืนท่ี 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็เมื่อเกิดปัญหา 

 แผนพัฒนา 
1.ท าแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เนต็  
2.เพิ่มแนวทางการเรียนการสอนดว้ยระบบสารสนเทศให้มีความหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลด
ข้อจ ากัดบางประการที่เกิดขึ้น 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, 
service, and administration. 
จุดเด่น 
1.มหาวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์บริการแก่นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การใช้พื้นที่ร่วมกัน 
แผนพัฒนา 
1.เสนอการจดัพื้นท่ี Co working space ที่ทันสมยั เพื่อบริการแก่นักศึกษา 
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7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are 

shown to be defined and implemented. 
จุดเด่น 
1.พื้นที่ส าหรับการใช้งานในการเรยีนการสอนมีการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานสากล 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ความปลอดภยั และ การแก้ปญัหาด้วยระบบแจ้งเตือน 
แผนพัฒนา 
1.เพิ่มความปลอดภัย หรือระบบแจ้งเตือน ไปยังผูดู้แล 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive 
for education, research, and personal wellbeing. 
จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรและคณะ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ที่เพียงพอกับการใช้
งาน เช่น มีระบบปรับอากาศทีเ่อื้อต่อบรรยากาศในการเรียน มีโรงอาหาร ร้านค้า และสิ่งอ านวนความสะดวก ตามการ
ใช้งาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.บรรยากาศในการใช้งานพ้ืนท่ี 
แผนพัฒนา 
1.ปรับปรุงพื้นที่เพ่ิมเตมิเพื่อให้ดูทนัสมัยและน่าใช้งานมากยิ่งข้ึน  
 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 
จุดเด่น 
1.การก าหนดสมรรถะสายสนับสนมุมีความสอดคล้องกับลักษณะงานและมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.สมรรถนะสายสนับสนุนท่ีมาช่วยเหลือหรือบริการนักศึกษาในหลกัสูตร 
แผนพัฒนา 
1.จัดอบรมเพิม่ความรู้ให้สายสนับสนุนสามารถท างานทดแทนกันได้ 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected 
to evaluation and enhancement. 
จุดเด่น 
1.คุณภาพของห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการใช้งาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ความสะดวก และความสวยงามของพื้นที่ใช้งาน 
แผนพัฒนา 
1.ปรับปรุงพื้นที่ ให้มีความทันสมยัโดยมีการจดัท าแผนส่งรายละเอยีดไปยังมหาวิทยาลยัเป็นผู้ด าเนินการ 

8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, 

and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
1.มีการติดตามอตัรา การส าเร็จและการลาออก ผ่านท่ีประชุมทั้งเปน็ทางการและไม่เป็นทางการสม่ าเสมอ 
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2. หลักสูตรมีการเก็บสถติิจ านวนของนักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา และพ้นสภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การหาคู่เทียบ 
2.กระบวนการส าหรับการน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงให้จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร ท่ีพ้นสภาพหรือลาออก
ลดลง 
แผนพัฒนา 
1.พิจารณาผลการด าเนินงานของคู่เทียบและน ามาปรับปรุงหลักสูตร 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
1.มีการส ารวจอาชีพและติดตามภาวะ การมีงานท าของบัณฑติ 
2.การมีงานท าของบัณฑิต ตรงสายงานและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1.กระบวนการในการน าผลการวิเคราะหม์าพัฒนาปรับปรุงให้อัตราการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี มีค่ามากข้ึน  
2.หาคู่เทียบในการได้งานท า 
แผนพัฒนา 
1.จัดท าแผนส าหรับการสร้างคู่เทยีบ/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาบณัฑิตในการเพิ่มอัตราการได้งานท า  

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีรายวิชาโครงงาน การฝึกงานและฝึกปฏิบัติการสอนเพือ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บรูณาการความรู้ เพื่อต่อ
ยอดในการท าวิจัยได ้
2.มี่รายวิชาวิจัยทางการศึกษาเพื่อพ้ืนพ้ืนฐานในการเรียนรู้ด้านวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การวางแผนกิจกรรมกรรมส่งเสริมการแข่งขัน เพื่อพิจารณาผลระหว่างคู่เทียบหรือเปา้หมาย 
แผนพัฒนา 
1.พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้นกัศึกษาในหลักสูตรมีกิจกรรมท่ีเกีย่วข้องกับการวิจัย หรือการสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 
established and monitored. 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีแผนการทดสอบสมรรถนะทางด้านวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตร ก่อนการออกฝึกงานและการออกฝึกสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.รูปแบบการทดสอบสมรรถนะวชิาชีพ 
แผนพัฒนา 
1.ปรับปรุงและวางแนวทางการทบทวนทักษะ ทางด้านสมรรถนะวชิาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับการท างาน และ ELO ที่
หลักสตูรก าหนด 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
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1.มีระบบการสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสตูร จากผู้ช้บัณฑติเปน็ประจ าทุกปีการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาหลักสตูร โดยพิจารณาจากการน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 
แผนพัฒนา 
1.การรวบรวมส าหรับระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุม่ต่าง ๆ ด้วยการสร้างคู่เทียบ/เป้าหมาย แล้วน ามา
วิเคราะหห์าแนวทางในการพัฒนาหลักสตูร 

 
 

การด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักูตร 
 
ตารางท่ี 2.19 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน เหตุผลที่ไม่สามารถ

เนินการได้ส าเร็จ 

     
     
     
     
     

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 - ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางท่ี 2.20 แผนการด าเนนิงานในปีถัดไป 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก 
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 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

 ตรง/ 
สัมพันธ์กับหลักสูตร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 นางทรงนคร การนา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
ค.อ.ม.  
วศ.บ. 

วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนคิศึกษา 
เครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2560 
2551 
2540 

 

2 นายวิมล บุญรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม.  
ค.อ.บ.  

การจัดการอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคใต ้

2555 
2542 

3 นายอรุณ สุขแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.อ.ม.  
ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2554 
2551 

4 นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.อ.ม.  
ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตนนทบุร ี

2554 
2545 

5 นายอาคม สดุราม 
 
 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
ปทส.  

เครื่องกล 
เครื่องมือกล 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 

2554 
2543 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

 ตรง/ 
สัมพันธ์กับหลักสูตร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเรจ็ 

1 นางทรงนคร การนา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
ค.อ.ม.  
วศ.บ. 

วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนคิศึกษา 
เครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2560 
2551 
2540 

 

2 นายวิมล บุญรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม.  
ค.อ.บ.  

การจัดการอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคใต ้

2555 
2542 

3 นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  Ph.D 
ค.อ.ม. 
วศ.บ. 

Communication Engineering 
ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สัมพันธ์ Universiti Malaysia Perlis 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2563 
2553 
2549 

4 นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.อ.ม.  
ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตนนทบุร ี

2554 
2545 

5 นายอาคม สดุราม 
 
 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
ปทส.  

เครื่องกล 
เครื่องมือกล 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 

2554 
2543 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 
(สูงสุด) 

สาขาวิชา 

1 นางทรงนคร การนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา 
2 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา 
3 นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  Communication Engineering 
4 นายธนัสถ์ นนทพุทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng.  Electrical Engineering 
5 นางสาวฤทัย ประทุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.  ไฟฟ้า 
6 นายอรุณ สุขแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) ไฟฟ้า 
7 นายวิมล บุญรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.  การจัดการอุตสาหกรรม 
8 นายอาคม สุดราม อาจารย์ ค.อ.ม. (เครื่องกล) เครื่องกล 
9 นายธนัท ธนอัศวพล อาจารย์ วศ.ม. (เครื่องกล) เครื่องกล 
10 นายพิชิต เพ็งสุวรรณ อาจารย์ คอ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
11 นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน ์ อาจารย์ วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
12 นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี อาจารย์ กศ.ม. วัดและประเมินผล 
13 นายสุจริต สิงหพันธุ์ อาจารย์ ค.อ.ม.  เครื่องกล 
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ AUN-QA (ผลงานอาจารย์) 
 
ตารางท่ี 2.1-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2563 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1.  การบริหารจัดการระบบเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนเปิดแบบ

อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม LabVIEW 
อภิรัญธ์ จันทร์ทอง, อาคม ลักษณะ
สกุล, ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์, และ 
ภารดา อุทโท 

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 9  
23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา หน้า 1731-1738 

 

2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือท าของนักศึกษาครูช่าง 

ทรงนคร การนา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดบัชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 25 มีนาคม 
2563 

 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ตารางท่ี 2.1-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2563 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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ตารางท่ี 2.1-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน 2563 
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับ
กระบวนการสอนแบบ MIAP รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ฤทัย ประทุมทอง วารสาร วิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 
มกราคม – มีนาคม 2563 หน้า 110-121 

 

2 การประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมค
คาทรอนิกส์ (5 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ทรงนคร การนา ธนัสถ์ นนทพุทธ 
 

วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ปีที่ 5 
ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 
68-79 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
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ตารางท่ี 2.1-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน .............. 
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางท่ี 2.1-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีปฏิทิน 2563 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1 Sensing Performance Analysis of an Internet 
of Things-Based Intruder Detection System 
 

วาสณา บุญส่งและอาคม สุดราม Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology 
ฉบับที่ 98 เล่มที่ 19 หน้า 3551-3560 ในวันที่ 
15 ตุลาคม 2563 
 

 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -123-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

/ตาราง
ประกอบ 

     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 
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ตารางท่ี 2.1-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2563 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2563      -125-  
 

 
 

 


