
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
CURRICULUM SELF ASSESSMENT REPORT 

 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที ่30 มิถุนายน 2564 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง) 

 

2. .................................................................... อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที ่30 มิถุนายน 2564 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นัสถ์ นนทพทุธ) 

 

3. .................................................................... อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที ่30 มิถุนายน 2564 

           (นายกระวี อนนตร)ี 

 

4. .................................................................... อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที ่30 มิถุนายน 2564 

        (นายธวัชชัย เหนือคลอง) 

 

5. .................................................................... อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที ่30 มิถุนายน 2564 

          (นายจริัตน์ ส าราญ) 

 

 

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

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์  นนทพุทธ)                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร)์ 

   หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี   คณบดีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

         วันที ่30 มิถุนายน 2564  วันที ่30 มิถุนายน 2564 

 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                   

-2-  
 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ. 2564  
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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ เป็นการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) เป็นศาสตร์
ทางด้านหลักสูตรปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม
และการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้มีความต้องการ 
ครูอาชีวศึกษา นักถ่ายทอดและนักเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะ เพื่อท าการสอน อบรม และให้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีและปฏิบัติ หลักสูตรนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นครูช่างนักปฏิบัติเพื่อรองรับความ
ต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน า
ความรู้เพ่ือเป็นผู้ประกอบการเองได ้

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการ
สอนตามแนวทางของ AUN-QA โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผล
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่นคือ “มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติ” ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า   

สารบัญ   

บทสรุปผู้บริหาร   

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป   
  ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   
  ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับหลักสูตร   

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้   
  องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.    
  องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA   

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง   
  ผลการประเมนิตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA   
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา   

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก   
  ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)   
  ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปจัจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

จาก มคอ.2) 

  

  ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)   
  ตารางที่ 2.1-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน   
                      สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2563   
  ตารางที่ 2.1-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที ่   
           ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน 2563   
  ตารางที่ 2.1-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ   
            ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทนิ 2563   
      
  ตารางที่ 2.1-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   
                     นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2563   
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  ตารางที่ 2.1-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   
                     นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองใน   
                      รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน 2563   
  ตารางที่ 2.1-6  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2563   

ส่วนที่ 5 ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน  
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บทสรุปผู้บริหาร 

บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพื่อน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบ
การศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยบรรยายทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ น าเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564) ฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการผลิต
นักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งการพัฒนาภูมิภาค
อย่างมั่นคง” โดยมุ่งผลิตและพัฒนาคนในระดับเทคนิคทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายให้มีความรู้ 
ความช านาญ ประสบการณ์ในสาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม กิจนิสัยที่ดีในการท างาน ตลอดจน
ความสามารถในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ตรงต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น  
และระดับประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพและโอกาสของตน  
 

สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564) มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย 
QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามมาตรฐานของ สกอ. และแนวทางของ AUN-QA 
Version 4.0 จ านวน 8 ด้าน ได้แก ่

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

จุดแข็งและแนวทางเสริมจดุแข็ง 
 หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการประกอบไปด้วย (1) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) (2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (3) บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากัด (4) บริษัท AVL 
Powertronics Technologies และมีบุคลากรจากสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพิ่ตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยคิด
ชั้วโมงเป็นร้อยละ ทฤษฎี : ปฏิบัต ิ

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ไม่ม ี
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  

ควรมีอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เพื่อขึ้นเพื่อรองการพัฒนาตนเองผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรส าหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 
 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย 
 
 
 

 
 
 
 

ในปี พ.ศ. 2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” มีความหมายว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 
ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยบริหารจัดการได้โดย
อิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้สถาบัน
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  
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จ านวน 15 หน่วยงาน 

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 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 

2. ปรัชญา/วสิัยทัศน์/พันธกิจของมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีปณิธานที่มุ่งผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

อย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไปสู่
องค์กรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนท างานอย่างมีความสุขอีกทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
อย่างแท้จริง 
 นับจากการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะที่พร้อมจะท างานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมกันที่มุ่งสร้างสรรค์ สิ่งดีให้กับสังคมและชุมชน  
อีกทั้งพันธกิจและบทบาทหน้าที่ในการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศในการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์  
การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบนแนวทาง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
เพื่อสังคม” 
 ปรัชญาการศึกษา : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ปรัชญา : มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ปณิธาน : มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

วัฒนธรรมองค์กร : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ  

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม  
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พันธกิจ :  

    1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
    2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิง

พาณิชย ์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

อัตลักษณ ์ : มีทักษะการสื่อสาร เช่ียวชาญปฏิบัติ  

เอกลักษณ์ : สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที ่

 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

 3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. ภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย 
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ประวัติและขอ้มูลทั่วไป 
"คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ตามประกาศจัดตั้งของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552" 
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา ได้แก ่
- สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก ่

- หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 

- หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

- หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 

- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก ่

- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

4. ปรัชญา/วสิัยทัศน์/พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 
 ปรัชญา  
     มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์  
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผลติครูอาชีวศึกษาและนัก
เทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
 พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
  - ผลิตบัณฑติครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
  - สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
3. ให้บริการวชิาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแขง่ขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน 
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค ์
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 - อนุรักษ ์สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดยใช้นวัตกรรม
เป็นฐาน 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร/ีระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 ประเภท วิชาการ/
วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี/ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548  

1. รหัส (14 หลัก) และชื่อหลักสูตร    
    25641974000092 หลักสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครอืข่าย 
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 2564 
2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย)  
 ชื่อย่อภาษาไทย อส.บ. (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Telecommunication 
                                   and Network Systems  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Ind.Tech. (Telecommunication and Network Systems) 
3. วิชาเอก 
    ไม่ม ี
4. จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รปูแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปฏิบัติการ 
  5.3 ภาษาที่ใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
                     ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
  5.4 การรับเขา้ศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
   5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างสถานประกอบการ ดังนี้ 
               5.5.1 บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
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               5.5.2 บริษทั ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
               5.5.3 บริษทั พีเวล บิสสิเนส จ ากัด 
               5.5.4 บริษทั AVL Powertronics Technologies 
  5.6 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย สร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม 
7. ความส าคญัของหลักสูตร 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ในอดีต เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติ ปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่และสามารถน าไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแห่ง ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ 
รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวัน 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การประกอบธุรกิจต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบนิเวศดิจิทัล ซึ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้
รองรับการท างานในระบบดิจิทัล การที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมที่เน้นการผลิตสินค้า
และบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และใช้ประโยชน์นี้ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 2562) โดยปัจจุบัน
เทคโนโลยีดิจิทัลมีความส าคัญต่อการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 
2560) เช่น การน าเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) มาปรับใช้ในการจ าลองภาพ
หรือสถานการณ์เหมือนจริงที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีความเร็วสูงและมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G การให้บริการข้อมูลอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้งบน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G และ 5G ผ่านการส่งข้อมูลสัญญาณภาพและเสียงที่มีความคมชัดมากขึ้น ส าหรับการ
สื่อสารทางสาย เช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเส้นใยแก้วน าแสง การให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) การสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือแม้กระทั่งการน าเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มา
ปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการทางด้านการสื่อสาร
ข้อมูลและโทรคมนาคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ตอบสนองความทันสมัยต่อยุคโลกปัจจุบัน
และให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รวมทั้งเตรียมรับมือกับการเปิดเศรษฐกิจเสรีโดยหลักสูตรมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนา  
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และสร้างองค์ความรู้ ครอบคลุมองค์ความรู้ส าคัญเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้อมูล โทรคมนาคมในการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี ้
 8.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยม พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  
 8.2 มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพหรือมี
สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
 8.3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา 
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 8.4 มีความสามารถท างานเป็นกลุ่ม และมีภาวะผู้น า สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 8.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการสื่อสารทั้งการ
พูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 

ปีที ่ รายละเอียด  
1     มีทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรู้และเข้าใจศาสตร์พื้นฐาน

ด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย มีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถวางแผน ควบคุม 
อีกทั้งสามารถเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ มีคุณธรรม และจริยธรรม  

2    มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือทางการวิเคราะห์ การออกแบบ 
การวางแผน  การติดตั้ง การตรวจสอบ การดูแลระบบ การทดสอบการท างาน การบ ารุงรักษา   

การตรวจสอบเหตุเสีย  การแก้ปัญหา ทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
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10. โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มสีุข  3 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย      3 หน่วยกิต 

    1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

    2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน   12 หน่วยกิต 

    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   11 หน่วยกิต 

    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก   12 หน่วยกิต 

    2.4 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 13 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

      
  3.1.3 รายวิชา    
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  3 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
          00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

         1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  3 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
          00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) 

         1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
          00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ    

English Conversation 
3(2-2-5) 

          00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  
 

3(2-2-5) 

   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
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   00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

   และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
   00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

Innovation Management for Entrepreneurs 
3(2-2-5) 

   00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 

Lateral Thinking Skill Development 
3(2-2-5) 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน  12 หน่วยกิต 

   ให้ศึกษา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม 

Telecommunications Regulations and Standards 
3(3-0-6) 

   14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 

Telecommunication Power Systems 

3(3-0-6) 

   14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 

Telecommunication Instruments 

3(3-0-6) 

   14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล 

Digital Communication Systems 

3(3-0-6) 

   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  11 หน่วยกิต 

   ให้ศึกษา 11 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   14-141-105 

 
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 

Data Communication Networking 
3(3-0-6) 

 

   14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง 
Broadband Communication Networking 

3(3-0-6) 
 

   14-145-101 การจุดประกายทางธุรกิจ 

Business Inspiration 

2(2-0-4) 

   14-145-202 การประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี   
Technopreneurship  

 

3(1-4-4) 

   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   ให้เลือกศึกษาเพียง 1 โมดูล จ านวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
   โมดูล 1 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย  
   14-142-201 ปฏิบัติการในการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบสื่อสารไร้สาย 

Practice in Installation and Maintenance for Wireless 
4(0-8-4) 

   14-142-202 ปฏิบัติการในการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาของระบบโทรคมนาคม 

Practice in Periodic Maintenance of Telecommunication Systems 

4(0-8-4) 
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   14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 
Practice in Current Mobile Communications 

4(0-8-4) 

   โมดูล 2 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย 
   14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 

Practice in Optical Communications Networking 
4(0-8-4) 

   14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 

Practice in Installation and Services of Outside Plant 
4(0-8-4) 

   14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอนนอก 

Practice in Revision and Maintenance of Outside Plant 
4(0-8-4) 

   โมดูล 3 เครือข่ายและความปลอดภัย 
   14-144-201 ปฏบิัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  

Practice in Telecom Networking 

4(0-8-4) 

   14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม  
Practice in Telecom Network Security 

4(0-8-4) 

   14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคงข้อมูล  
Practice in Information Security Management System  

 

4(0-8-4) 

   2.4 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

   ให้ศึกษา 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 

Internship in Telecommunication and Network Systems 

3(320) 

   14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

Internship and Cooperative Education Preparation 
1(0-2-1) 

   ให้ศึกษารายวิชาที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้   
   ส าหรับนักศึกษาที่เลือก โมดูล 1  
   14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย  

Professional Experience in Wireless Telecommunication Systems 

9(640) 

   ส าหรับนักศึกษาที่เลือก โมดูล 2  
   14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย  

Professional Experience in Wired Telecommunication Systems 
9(640) 

   ส าหรับนักศึกษาที่เลือก โมดูล 3  
   14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและความปลอดภัย 

Professional Experience in Network and security 
9(640) 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

           นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตร์บัณฑิต  ปีการศึกษา 2563                  -20-  
 

11. อาชีพที่สามารถประกอบได้  
 11.1 ช่างสื่อสญัญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ – สง่คลืน่วิทยุส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

11.2 ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วน าแสง 
11.3 ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค สาขาเครือขา่ยและความปลอดภัย 
11.4 นักเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ นวัตกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ 
11.5 ประกอบธุรกิจอิสระทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ 

12. ข้อมูลสถิติของหลักสูตร 
12.1  จ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน  65 คน   
        จ านวนนักศึกษาที่ประกาศรับ            60 คน  
        จ านวนนักศึกษามารายงานตัวเข้าเรียน            65    คน 
12.2  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน          ……… คน 
        จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษากอ่นก าหนดเวลาของหลักสูตร         ……… คน 
        จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร         ……… คน 
        จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร         ……… คน 
        จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 

สาขา/สาขาวิชา               - จ านวน……… คน 
สาขา/สาขาวิชา  -  จ านวน……… คน 

12.3  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
  ร้อยละของนกัศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ ……… 

12.4  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตล่ะปี 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษา 
ในแต่ละชั้นป ี

จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่าน ตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตร 
1 65 คน - - 
2    
3    

 
หมายเหต ุนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนการศึกษาของหลักสูตร หมายถงึ นักศึกษาที่สอบผ่าน และยงัคงศึกษาอยู่ 
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12.5  อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (…….คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 (.......คน)  ร้อยละ ........... 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 (…….คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  (......คน)  ร้อยละ ........... 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 (…….คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 (.......คน)  ร้อยละ ........... 
นักศกึษาช้ันปีที่ 4 (…….คน) ทีจ่บการศึกษา      (......คน)  ร้อยละ ........... 

 

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

                 - ย้ายสาขา ........คน 
                  - ลาออก ........คน 

ชั้นปีที่ 2 ลดลง....... คน (ถ้ามี) 
  ชั้นปีที่ ........ 

12.7  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1  ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  ...........คน  ร้อยละ ...........                

การกระจายภาวการณ์ไดง้านท าเทยีบกบัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การได้
งานท า 

ได้งานท าแล้ว ผู้ประกอบการ
อิสระ 

ไม่ประสงค์จะท างาน  
ยังไม่ได้งาน ตรงสาขาที่

เรียน 
ตรงสาขาที่เรียน ศึกษาต่อ ลาบวช อื่นๆ 

(ระบุ) 
จ านวน - - - - - - - 
ร้อยละ - - - - - - - 

 
13. การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

13.1  การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
ไม่ม ี

13.2  การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
ไม่ม ี

 
ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตร์บัณฑิต  ปีการศึกษา 2563                  -22-  
 

 
 องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมนิตนเอง ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ ์สกอ. (ตัวบ่งชี้ 1.1) 
 

 

****ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรี)**** 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนา้ที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1)   

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 

หมายเหต ุ
(ระบุครั้งที/่วันที่ผา่น
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2560 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2548 

1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2560 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2548 

 

2.  ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
ปทส. (เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร), 2547 

2.  ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
ปทส. (เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร), 2547 

 

3. นายกระวี อนนตรี  
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

3. นายกระวี อนนตรี  
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

 

4. นายธวัชชัย เหนือคลอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2549 

4. นายธวัชชัย เหนือคลอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2549 

เป็นบุคลากรของบริษัท 
บริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
5. นายจิรัตน์ ส าราญ 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

5. นายจิรัตน ์ส าราญ 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

เป็นบุคลากรของบริษัท 
บริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ซ้ าไม่ได้ 
    - เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ   
    1.1 อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
    1.2 เป็นบุคลากรของหน่วยงานร่วมผลิตได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลิตที่มีวุฒิปริญญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวชิาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 1 รายการ   
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติ ใช้ประสบการณ์ได้ส าหรับบุคลากรของสถาบันร่วมผลิต 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลกัสูตรที่เปิดสอน และท า
หน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว  (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-1 ถึง 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 

หมายเหต ุ
(ระบุครั้งที/่วันที่ผา่น
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2560 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2548 

1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2560 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2548 

 

2.  ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
ปทส. (เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร), 2547 

2.  ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
ปทส. (เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร), 2547 

 

3. นายกระวี อนนตรี  
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

3. นายกระวี อนนตรี  
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

 

4. นายธวัชชัย เหนือคลอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2549 

4. นายธวัชชัย เหนือคลอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์, 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2549 

เป็นบุคลากรของ
บริษัท บริษทั 

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

5. นายจิรัตน์ ส าราญ 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

5. นายจิรัตน์ ส าราญ 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

เป็นบุคลากรของ
บริษัท บริษทั 

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ :  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได้ 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลิตที่มีวุฒิปริญญาตรีแต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ  
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้ประสบการณ์ได้ ส าหรับบุคลากรของสถาบนัร่วมผลิต  

 
อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าภายในสถาบนัที่มีคณุวุฒิในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวชิาการ รายวิชาที่สอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

2.  ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง 
 
 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์ 
ปทส. (เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร) 

ช่วยศาสตราจารย ์  

3. นายกระวี อนนตรี  
 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์ 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

อาจารย์  

4. นายธวัชชัย เหนือคลอง 
 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์ 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

อาจารย์  

5. นายจิรัตน์ ส าราญ 
 

อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) อาจารย์  

6.นายบุญรัตน์ บุญรัศม ี วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศศ.บ.การจัดการสารสนเทศ 

อาจารย์  

 
 
 
 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารยพ์ิเศษนอกสถาบันที่มคีุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (ผู้สอนที่ไมใ่ช่อาจารย์ประจ า) (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวชิาการ รายวิชาที่สอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

N/A N/A N/A N/A 
 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา จังหวัดสงขลา  
 
การก ากับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1) เกณฑ์ 4 ข้อ 

เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสตูรมีอาจารย์
จ านวน 5 คน ดังนี้  
1) ผศ.สมพงษ ์แก้วหวัง 
2) ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ 
3) นายกระวี อนนตรี 
4) นายธวัชชัย เหนือคลอง 
5) นายจิรัตน์ ส าราญ 
 ไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน 1 
หลักสูตร และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 
 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณสมบัติ
ประกอบไปด้วยมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 1 
คน คุณวุฒิปริญญาโท 3 คน คุณวุฒิ
ปริญญาตร ี1 คน เป็นบุคลากรจากสถาน
ประกอบการ 2 คน และมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน ในสาขาที่ตรงและ
สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1.1-2 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1) ผศ.สมพงษ ์แก้วหวัง  ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส)์  
2) ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ คุณวุฒ ิวศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
3) นายกระวี อนนตร ีคุณวุฒิ ค.อ.ม. 
(ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 
4) นายธวัชชัย เหนือคลอง คณุวุฒ ิค.
อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์ 
5) นายจิรัตน์ ส าราญ คุณวฒุ ิอส.บ. 
(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
อาจารยใ์นหลักสูตรผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

3 คุณสมบัตอิาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณสมบัติ
ประกอบไปด้วยมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 
คน คุณวุฒิปริญญาโท 3 คน คุณวุฒิ
ปริญญาตรี  1 คน เป็นบุคลากรจาก
สภานประกอบการ 2 คน และมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน ในสาขาที่ตรง
แ ล ะ สั ม พั น ธ์ กั บ ส า ข า ที่ เ ปิ ด ส อ น 
ดังต่อไปนี ้
1) ผศ.สมพงษ ์แก้วหวัง  ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส)์  
2) ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ คุณวุฒิ วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
3) นายกระวี อนนตรี คุณวุฒิ ค.อ.ม. 
(ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 

ตารางที่ 1.1-2 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมนิ ผลการด าเนนิงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
4) นายธวัชชัย เหนือคลอง คุณวุฒิ ค.
อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส)์ 
5) นายจิรัตน์ ส าราญ คุณวฒุิ อส.บ. 
(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
อาจารย์ในหลักสูตรผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เนื่องจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564) วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างน้อย 5 ปี 

1. AUN-QA 1.1 
TNS.1มคอ.2 เล่ม
หลักสูตรสาขาวิชา
ระบบโทรคมนาคม
และเครือข่าย

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
(แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงกับผลการประเมินข้างต้น) 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิ 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา จังหวัดสงขลา  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนนิตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (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 าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1.1 การก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังได้รับการจัดท าขึ้นอย่างเหมาะสมตาม
หลักผลการเรียนรู้ (learning taxonomy) โดยผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดขึ้น
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย (ต่อเนื่อง) ได้มีการวางแผนจัดท าหลักสูตรโดยระบุผลการเรียนรู้ที่
ค าดหวั ง ด้ า นความรู้ แ ละทั กษะทั่ ว ไ ป  ( General Learning Outcome)  
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะ เฉพาะทาง (Specific 
Learning Outcome) ตาม TQF ทั้ง 5 ด้าน และหลักสูตรมีการวางแผนประชุม
ภายในหลักสูตรและคณะฯ การประชุมชี้แจงต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
สอน สามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

1. AUN-QA 1.1 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร

สาขาวิชาระบบโทรคมนาคม
และเครือข่าย

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คาดหวังของ ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรกับ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบมาตรฐาน 
TQF (2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายการส ารวจจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการ ดังนี้  
(1) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) (3) บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากัด และน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ออกแบบหลักสูตรและเปิดหลักสตูร  
     หลักสูตรมีการออกแบบและแสดงผล CLOs (ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา)  
ให้สอดคล้องกับ ELOs (ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร)  AUN-QA 1.2 TNS.1
มคอ.2 เล่มหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย สามารถแบ่งได้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF ทั้ง 6 ด้าน ให้มีความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมีการสื่อสารไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมด ซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์ 
และ facebook page ของสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
    

2. AUN-QA 1.1 TNS.2การ
ออกแบบหลักสูตร

 
3.AUN-QA 1.1 TNS.3 

Website สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคม 2

 
 

1.2. หลักสูตรแสดงผลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยถูกออกแบบมาและได้รับการ
จัดรูปแบบอย่างเหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
    หลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อแสดงผลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยถูก
ออกแบบมาและได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมได้มีการระบุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Learning Outcome) และผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะ เฉพาะทาง (Specific Learning 
Outcome) รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ โครงการวิพากย์หลักสูตร การประประชุมชี้แจง

1. AUN-QA 1.2 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคม
และเครือข่าย 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน สามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่ งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ (1) ความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบมาตรฐาน TQF (2) การเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
อุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาน า ELOs โดยมีการน าทักษะมา 
ELOs มาออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ ในรายวิชา  CLOs และสามารถดู
รายละเอียดใน มคอ.3 เพื่อด าเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
1.3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วยทั้ งผลลัพธ์ การเรียนรู้ทั่ วไป  
(ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่างๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม ฯลฯ ) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง 
(ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของสาขาวิชา) 
ลักสูตรมีการท า ELO ระดับหลักสูตรมีผลกการเรียนรู้ทั้งที่เป็น Generic และ 
Spacific  

1. AUN-QA 1.3 TNS.1
มคอ.2 เล่มหลกัสูตร
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคม
และเครือข่าย 

 
1.4. มีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วน 
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและสะท้อนให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   การร่างมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนให้เห็น
ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่สถานประกอบการ และอาจารย์ใน
หลักสูตร  
      หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายมีการระบุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Learning Outcome) และผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะ เฉพาะทาง (Specific Learning 
Outcome) รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ แสดงดังตารางที่ 2.1 สามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่

1.AUN-QA 1.4 TNS.1มคอ.
2 เล่มหลักสูตรสาขาวิชา
ระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คาดหวังที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา TQF เพื่อแสดงให้
เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่างๆ ทั้ง การเขียน การพูด 
การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม  
1.5. ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกับผูเ้รียนเมื่อส าเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบสมถนะพื้นฐานได้แก่ IC3 และภาษาอังกฤษ เพื่อให้บรรลุผลกับผู้เรีย
เมื่อส าเร็จการศึกษา 
     เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่และทางหลักสูตรจะต้องจัดท าการส ารวจแบบ
ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เมื่อนักศึกษาได้จบการศึกษาในปีการศึกษา
ถัดไป 

1.AUN-QA 1.5 TNS.1มคอ.
2 เล่มหลักสูตรสาขาวิชา
ระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางที่ 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร (ความรู้และทักษะทั่วไป/ความรู้และทักษะเฉพาะทาง) 

ข้อที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร 
ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 

ความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง 

1 ปีที่ 1 มีทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งรู้และเข้าใจศาสตร์พ้ืนฐานด้านระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย มีทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถวางแผน ควบคุม 
อีกทั้งสามารถเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

  

2 ปีที่ 2 มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือ
ทางการวิเคราะห ์การออกแบบ การวางแผน  การติดตั้ง การ
ตรวจสอบ การดูแลระบบ การทดสอบการท างาน การบ ารุงรักษา   

การตรวจสอบเหตุเสีย  การแก้ปัญหา ทางด้านระบบโทรคมนาคม
และเครือข่าย 

  

 
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค ์

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั ELO ข้อที่ 
1 2 3 4 5 6 

คุณลักษณะบณัฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
1) มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จติสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร       
2) เป็นนักปฏบิัติ ใฝ่รู้ สู้งาน       
3) คิดเป็น ท าเป็น ใช้เป็น         
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
5) เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทกัษะการสื่อสารระดับสากล       
6) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม       
7) สามารถท างานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม       
8) อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม          
9) มีสุขภาพสมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ       
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
10) สร้างการเรียนรู้ของตัวเอง       
11) ตั้งเป้าหมายแบบ Smart ในการเรียนรูส้ิ่งใหม ่       
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ตารางที่ 2.3 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังกับกรอบมาตรฐาน TQF 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(ข้อที่) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 มีทักษะ
พื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งรู้และ
เข้าใจศาสตร์
พื้นฐานด้านระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย มีทกัษะ
ในการปฏิบัติงาน
และสามารถ
วางแผน ควบคุม 
อีกทั้งสามารถ
เรียนรู้และสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
ได้ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

      

ปีที่ 2 มีทักษะ
ทางเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานในการ
ใช้เครื่องมือ
ทางการวิเคราะห์ 
การออกแบบ การ
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วางแผน  การ
ติดตั้ง การ
ตรวจสอบ การ
ดูแลระบบ การ
ทดสอบการ
ท างาน การ
บ ารุงรักษา   การ
ตรวจสอบเหตุเสีย  
การแก้ปัญหา 
ทางด้านระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

 
ตารางที่ 2.4 ตารางความสัมพันธร์ะหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวงักับกรอบสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ผลการเรียนรูท้ี่
คาดหวังของ
หลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังตามกรอบสภาวิชาชีพ 
1.คุณธรรม
จริยธรรม  

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. อาชีพช่างสื่อ
สัญญาณ
โทรคมนาคมด้าน
ระบบรับ– ส่ง
คลื่นวิทยุส าหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

     

2. อาชีพช่าง
โครงข่าย
ปลายทางด้าน
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เครือข่ายใยแก้ว
น าแสง 
3. อาชีพ 
นักวิเคราะห์ 
ออกแบบ 
ตรวจสอบ 
วางแผนและดูแล
ระบบทางด้าน
ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร์ 

     

4. อาชีพ 
ประกอบธุรกิจ
อิสระทางด้าน
ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร์   

     

 

 
ตารางที่ 2.5 การกระจายผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังลงสู่รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ข้อที)่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 … 

   00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
         

  00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

         

   00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ    
English Conversation 

         

   00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

 

         

  00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation 
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  00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

Innovation Management for Entrepreneurs 
         

  00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 

Lateral Thinking Skill Development 
         

  

 14-141-101 
 

กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม 

Telecommunications Regulations and Standards 

 

         

14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 

Telecommunication Power Systems 
         

14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 

Telecommunication Instruments 
         

 
ตารางที่ 2.6 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังกับผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

SH1 
มหาวิทยาลัย/

คณะ 

SH2 
มอค 1 

SH3 
สภาวิชาชีพ 

SH4 
สถาน

ประกอบการ 

SH5 
ผู้ใช้บัณฑิต 

SH…… 
(ระบุ) 

1. อาชีพช่างสื่อ
สัญญาณ
โทรคมนาคมด้าน
ระบบรับ– ส่ง
คลื่นวิทยุส าหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

      

2. อาชีพช่าง
โครงข่าย
ปลายทางด้าน
เครือข่ายใยแก้ว
น าแสง 

      

3. อาชีพ 
นักวิเคราะห์ 
ออกแบบ 
ตรวจสอบ 
วางแผนและดูแล
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ระบบทางด้าน
ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม 
และคอมพิวเตอร์ 
4. อาชีพ 
ประกอบธุรกิจ
อิสระทางด้าน
ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม 
และคอมพิวเตอร์   

      

1. อาชีพช่างสื่อ
สัญญาณ
โทรคมนาคมด้าน
ระบบรับ– ส่ง
คลื่นวิทยุส าหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

      

2. อาชีพช่าง
โครงข่าย
ปลายทางด้าน
เครือข่ายใยแก้ว
น าแสง 

      

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ 1  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 1 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
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มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

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

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด า เนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 2 โครงสรา้งโปรแกรมและเนื้อหา (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 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

2.1. ข้อก าหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมด มีความครอบคลุมทันสมัย
และพร้อมใช้งานและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
     หลักสูตรมีข้อก าหนดในการวางแผนของโปรแกรมการจัดการเรียนการของ
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    และหลักสูตรมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง Facebook 
และ Website 

1.AUN-QA 2.1 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

2. 
AUN-QA 2.1 TNS.2 
เว็บไซต์หลักสูตร 
 

2.2. การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์ให้มี
ความเหมาะสมและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.AUN-QA 2.1 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

 
2.3. ในการออกแบบหลักสูตรมีการค านึงถึงและน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร 
    มีการออกแบบหลักสูตรให้เป็นตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
สถานประกอบการทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

1.AUN-QA 2.2 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

 
2.4. การด าเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นถึงการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
     หลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมจากจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้บรรลุผลการ
เรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1.AUN-QA 2.4 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

 
2.5. หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชามีการจัดล าดับวิชาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมเหมาะสม (ตั้งแต่ ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ
ทาง) และมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
หลักสูตรวางโครงสร้างรายวิชาโดยค านึงถึงล าดับความสัมพันธ์ของรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาขั้นกลางและรายวิชาขั้นสูงอย่างเหมาะสม และมีการบรูณาการ
กับศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศกึษา
น าไปใช้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.AUN-QA 2.4 TNS.1
มคอ.2 เล่มหลกัสูตร
สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

 
2.6. หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอก และ/หรือความ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
ทางหลักสูตรม่มีการให้เลือกวิชาเอก 
 

1.AUN-QA 2.1 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบ
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โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

 
2.7. หลักสูตรได้รับการทบทวนเป็นระยะๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่า
หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
หลักสูตรมีการวางแผนในการน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.AUN-QA 2.1 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ.....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด 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 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 
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ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

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 าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

3.1. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

      ทางหลักสูตรแสดงปรัชญาการเรียนการสอนและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่านเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนน าไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
3.2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
       เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่
ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนระหว่างเรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

 

3.3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับ
ผู้เรียน  
     เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ความหลายหลาย แต่ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นต่อไป 

 

3.4. มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู ้รู้จักวิธีแสวงหาความรูแ้ละปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น 
การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์และมีมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและ
ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ) 
      เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการแสวงหาความรู้ Life Long Learing Skill;LLL Skill ให้
ครอบคลุม TQF ทั้ง 5 ด้าน 

 

 3.5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ๆ มี
ความคิดสร้างสรรค ์การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 
     เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนออกแบบรายวิชา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลปูฝังผู้เรียน ให้มีความคิดใหม่ รวมถึง
การคิดค้นนวัตกรรมกับสถานประกอบการ 

 

3.6. กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร แต่ทางหลักสูตรได้มี
การวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการในด้านโทรคมนาคม 
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เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ 1  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 1 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด 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 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

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. 
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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 าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
4.1. มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
     หลักสูตรมีการวัดผลการประเมินผลการศึกษามีความหลากหลายทั้งทั้งการ
ประเมินผลก่อนกระบวนการรับเข้าก่อนรับนักศึกษา ระหว่างศึกษาและหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา 

 

4.2. มีนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการ
สื่อสารไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 
        หลักสูตรมีนโยบายในการแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยมีการก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา โดย
มีการวางแผนให้นักศึกษาสามารถอุธรณ์ผลการเรียนให้สามารถดูข้อสอบหรือผล
สอบหรือยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ผู้สอนโดยตรง 

 

4.3. มีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน ส าหรับติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยัง
ผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 
     หลักสูตรมีมาตรฐานขั้นตอนในการประเมินผู้ เรี ยนในการติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน 

 

มีวิธีการประเมินผลที่คลอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน การ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์
การให้คะแนนและการตัดเกรดที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการ
ประเมิน 
N/A 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
4.5. มีวิธีการประเมินเพื่อวัดผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่
มีความชัดเจน 
หลักสูตรมีการก าหนดวิธีการประเมินเพื่อวัดผลส าเร็จตาม PLOs ของหลักสูตร 

 

4.6. มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู ้
    หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนตามล าดับขั้นตอนภายหลังจาการ
สอบกลางภาคโดยให้มีการแจ้งคะแนนให้กับผู้เรียนและภายหลังจากการสอบ
ปลายภาคมีการจัดประชุมทวนสอบเพื่อพิจารณาผลการอสบของรายวิชาต่างๆ
ซึ่งในการน าเสนองานอาจารย์ในรายวิชาจะมีการให้ข้อมูลป้อนป้อนกลับ 
(Feedback) หลังจากน าเสนอเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

 

4.7. การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่างๆ มีการทบทวนและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    หลักสูตรมีการวางแผนการทบทวนปรับปรุงประเมินผู้เรียนตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ต้องมีการทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ข้อมูลสรปุรายวิชาของหลักสูตร 
ตารางที่ 2.7 ตารางสรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
                 (ระบุทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการศึกษา) 
 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

รหสัและ 
ชื่อรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U N
A 

ชั้นปีที่ 1                    
ภาค1/25.. วิชา 1                   
 วิชา 2                   
 วิชา 3                   
ภาค2/25... วิชา …..                   
 วิชา ……                   
 ….                   
ภาค3/25... วิชา …..                   
 ….                   
 วิชา 18                   
ชั้นปีที่ 2                    
ภาค1/25.... วิชา 19                   
 วิชา 20                   
 วิชา 21                   
ภาค2/25... วิชา ……                   
 วิชา …..                   
 ….                   
ภาค3/25... ……                   
 ….                   
 วิชา 30                   
ชั้นปีที่ 3                    
ชั้นปีที่ 4                    
........                    
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ตารางที่ 2.8 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 

รหัสและ
ชื่อรายวิชา 

ความไม่ปกต ิ
ที่พบ 

วิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ 

เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติ
จากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

มาตรการแก้ไขทีไ่ด้
ด าเนินการแล้ว 

วิชา 1      
วิชา 2     
วิชา 3     
.......     

 
ตารางที่ 2.9 ตารางสรุปรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษานี ้

รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่ไม่ได้เปิดสอนตาม 

แผนการศึกษา 
เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนนิการ 

วิชา 1    
วิชา 2   
วิชา 3   
.......   

 
ตารางที่ 2.10 ตารางสรุปรายวิชาที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

รหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวขอ้ที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข (ถ้ามี) 
วิชา 1     
วิชา 2    
วิชา 3    
.......    
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ตารางที่ 2.11 ตารางสรุปประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน จากข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่างๆ    

ผลลัพธืการเรยีนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับ 

จากแหล่งต่างๆ (ระบุปญัหาที่พบ) 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

PLO1   
PLO2   
PLO3   
PLO4   
PLO4   
PLO5   
….   

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ N/A  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ N/A 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด 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 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
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มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 คุณภาพของบคุลากรสายวชิาการ (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. 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
5.1. มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การโปรโมทขึ้นท างานในต าแหน่งใหม่ การเลิกจ้างและแผนการ
เกษียณอายุ) ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทาง
วิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ 
    หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ของบุคลากรสายวิชาการทั้ง
แผนระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี 

 

5.2. มีการวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ 
    การวางแผนในการด าเนินการในการวัดและติดตามปริมาณของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

 

5.3. มีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การ
ประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ 
    หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและมี
การสื่อสารไปยังบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร 

 

5.4. มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความ
เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัด 

หลักสูตรมีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และจดัสสรบุคลากรวิชาการที่มีความ
เหมาะสมกับคณุสมบัติให้ตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

 

5.5. มีการวัดประเมินผล และการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ที่มี
ความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการทางวิชาการ 
    มีการวางแผนในการวัดและประเมินผล ในการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากร
สายวิชาการเพื่อความก้าวหน้า 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
5.6. มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความความรับผิดชอบของบุคลากรสาย
วิชาการที่ชัดเจน โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
เสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ 
   มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ให้เป็นลายลักษณ์
อักษรและมีการประเมินความพึงพอใจให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 

5.7. มีการก าหนดและวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการ
ของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการด าเนินกิจกรรมด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ได้ก าหนดไว ้
    หลักสูตรมีแผนในการพัฒนาอาจารย์ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
และคณะได้น าข้อมูลที่ส าเรวจมาวิเคราะห์ความต้องการของหลักสูตรโดยดูจาก
การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ จุดเด่นของหลักสูตร ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 

5.8. มีการบริหารจัดการผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ 
เพื่อประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ
ทางวิชาการ 
    หลักสูตรมีการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบให้รางวัลหรือให้ยกย่องเกียรติคุณ ให้อาจารย์มี
ความรู้สึกมีก าลังใจการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตร์บัณฑิต  ปีการศึกษา 2563                  -53-  
 

ตารางที่ 2.12 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวชิาการ 
ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละของ

ปริญญาเอก จ านวน FTE 
ศาสตราจารย์      
รองศาสตราจารย์      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2  2  1 
อาจารย์ 2  2   
อาจารย์พิเศษ      
ผู้บรรยายพิเศษ      
อื่นๆ (ระบุ)      

 
ตารางที่ 2.13 ตารางโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารยั้ที่เขา้ร่วม ความรู้/ทักษะที่ได ้
   
   
   
   

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ N/A  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ N/A 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด 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 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
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มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 
ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 การบริการและการชว่ยเหลือผู้เรียน (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. 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
6.1. มีการก าหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและ
ขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็น
ปัจจุบัน 

    หลักสูตรมีการก าหนดการประกาศนโยบายขั้นตอนและเกณฑ์การขรับ
นักศึกษารวมทั้งขั้นตอนการรับเข้านักศึกษาและมีการสื่อสานผ่านชองทาง
เว็บไซต์ แผ่นพับ การแนะแนว 

1. AUN-QA 6.1 TNS.1
มคอ.2 เลม่หลักสูตร
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคม
และเครือข่าย

 
2.AUN-QA 6.1 TNS.2 
Website สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคม 2

 
 

6.2. มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการบริการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการและที่ไม่ใช่ทางวิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ 
    หลักสูตรการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการบริการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ทางวิชาการ ด้านการสอนทั้งระยะสั้น 1 ปี และระยะ
ยาว 5 ปี  

 

6.3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการ
เรียนของผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้
ทันท่วงทหีากจ าเป็น 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     มีการวางแผนระบบการติดตามความก้าวหน้า การติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นระยะๆรวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพ ความพึง
พอใจเพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานของหลักสูตร 

6.4. มีการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขันของ
ผู้ เรียนและการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียนด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ท างาน 
      หลักสูตรมีการก าหนดกิจกรรมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ PLOs หรือ LLL 
ของหลักสูตรและมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อก าหนดการติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพเพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

 

6.5. มีการก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ชัดเจน 
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลทีม่ีความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการได้อย่างมีราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
     หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่
ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการก ากับการติดตาม
ประเมิน มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบการท างาน 

 

6.6. มีการประเมินผลการใหก้ารบริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการ
เทียบเคียงสมรรถนะ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
       มีการก าหนดการประเมินผลการทบทวนประเมินผลการให้บริการนักศึกษา
เพื่อพัฒนา Bencmarker 
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ตารางที่ 2.14 จ านวนเจ้าหน้าทีส่ายสนบัสนนุ 
เจ้าหน้าที่สนับสนุน ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 

บุคลากรห้องสมุด  1   1 
บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ 

 1   1 

บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1   1 

บุคลากรด้านงาน
บริหารงานบุคคล 
 

 1   1 

บุคลากรด้านงาน 
บริการนักศึกษา (ระบุ 
ประเภทงานบริการ) 

 1   1 

อื่นๆ (ระบุ)      
จ านวนทั้งหมด      

 
ตารางที่ 2.15 ปริมาณนักศึกษาปีแรก (ห้าปีย้อนหลัง) 

 
ปีการศึกษา 

ผู้สมคัร 

จ านวนที่สมคัรเรียน จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่

ลงทะเบียน 
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ตารางที่ 2.16 จ านวนนักเรียนทั้งหมด (หา้ปีย้อนหลัง) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 > ปีที่ 4 รวม 
       
       
       
       
       

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นจ านวนเวลา 5 ปี ให้ระบุ ปีที่ 1- ปีที่ 5 และ >ปีที่ 5 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ 1  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ1 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด 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 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
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มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสรา้งพื้นฐาน (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 าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
7.1. มทีรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกแต่างๆ เพียงพอ 
    เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงอยู่ในขั้นตอนการของบประมาณทรัพยากรทาง
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกมีการก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการ
ผู้เรียนให้เพียงพอ 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
    หลักสูตรมีการขอประมาณในการจัดห้องปฏิบัติการดังกล่าวในปีการศึกษา 
2565 

7.2. มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและ
สามารถปรับใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
     เนื่ องจากเป็นหลักสูตรใหม่  จึ งมีการของบประมาณในการพัฒนา
ห้องปฎิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
หลักสูตรมีการขอประมาณในการจัดห้องปฏิบัติการดังกล่าวในปีการศึกษา 2565 
 

 

7.3. มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     หลักสูตรมีการวางแผนในการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    หลักสูตรมีการขอประมาณในการจัดห้องปฏิบัติการดังกล่าวในปีการศึกษา 
2565 
 

 

7.4. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและผู้เรียน 
     มีกระบวนการด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการตามความจ าเป็นโดยมีการ
เน้นการใช้ Softearware  
    หลักสูตรมีการขอประมาณในการจัดห้องปฏิบัติการดังกล่าวในปีการศึกษา 
2565 

 

7.5. มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการ
บริหารงานได้อย่างเต็มที ่
       มีกระบวนการด าเนินการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างสร้างพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์โดยเน้น Hardware ด้านการสื่อสารข้อมูล โดยมีการประเมิน
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผู้ใช้งาน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อน ามาปรับปรุงการ
ด าเนินการหลักสูตรต่อไป 

7.6.มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
     มหาวิทยาลัย/คณะมีการประกาศมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย มีการจัดท าแนวปฎิบัติ ประชาสัมพันธ์ และมีการจัดกิจกรรม 
เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 
     

 

7.7. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอื้อต่อการ
เรียน การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
   มหาวิทยาลัยและคณะมีการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ด้านคุณค่าทางจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบูรณาการทาง
วิชาการ 

 

 

7.8. มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทีท่ าหน้าทีใ่ห้บรกิารที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมี
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ทางคณะมีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน วิธีการ
คัดเลือก วิธีการประเมิน มีการสื่อสารไปยังบุคลากรตามโครงสร้ างของการ
บริหารงานบุคคลากร 

 

7.9. มกีารประเมินและการปรบัปรุงคณุภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ห้องสมดุห้องปฏิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา)  
      ทางหลักสูตรมีการวางแผนการประเมิน ทบทวน การให้บริการทั้งห้องสมุด 
ห้องปฎิบัติการไอที รวมถึงการให้บริการของนักศึกษา 
    หลักสูตรมีการขอประมาณในการจัดห้องปฏิบัติการดังกล่าวในปีการศึกษา 
2565 
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เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ N/A  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : N/A 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด 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 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
 

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. 
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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 าเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
8.1. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบการศึกษา 
อัตราการออกกลางคันและเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุง 
 N/A 

 

8.2. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคยีงสมรรถนะ อัตราการได้งานท า การ
เป็นผู้ประกอบการและการศกึษาต่อของผู้เรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุงทั้งด้าน 
Established และ Monitorred และ Benmarked  
N/A 

 

8.3. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ด าเนินการโดย
เจ้าหน้าที่วิชาการเพ่ือปรับปรุง  
N/A  

 

8.4. มีระบบก ากับติดตามข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของหลักสูตรตาม
เป้าหมายทีม่ีการจัดต้ังและก าหนดขึ้น  
     เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงมีการวางแผนในการใช้ระบบก ากับติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของ PLOs ในแต่ละข้อของหลักสูตร รวมถึงการวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุ และจุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษา 2564 

 

 

8.5. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคยีงสมรรถนะระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตรจึงมีการวางแผนก ากับติดตาม เทียบเคียง
สมรรถนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ใช้ในการปรับปรุงและก าเนินการในปี
การศึกษา 2564 
N/A 
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ตารางที่ 2.17 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคนั (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 

         
         
         
         
         

 
ตารางที่ 2.17 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคนั (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 
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ตารางที่ 2.18 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์งานวิจัย 

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ ์

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 3    1  3 
        
        
        
        

หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-1 ถึง 2.1-5 

 
ตารางที่ 2.19 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์ผลงงานสร้างสรรค ์

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ ์
งานสร้างสรรค์
ที่มีการเผยแพร่
สู่สาธารณะใน

ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
online 

งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 

งาน
สร้างสรรค์ที่
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

งาน
สร้างสรรค์ที่
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับความ

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

งาน
สร้างสรรค์ที่
ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับ
ภูมิภาค

อาเซียน/
นานาชาติ 

รวม 

จ านวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

ต่อ
บุคลากร 

- - - - - - - - 
หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-6 
 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ N/A  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ N/A 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด 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 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
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ส่วนที่ 3 : สรปุผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA  (เป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ) 

เกณฑ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

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. 

2 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. 

2 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). 

2 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. 

2 2  

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

1 1  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 1 1  
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. 

1 1  
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2.2 The design of the curriculum is shown to be 
constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 

1 1  

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

1 1  

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

1 1  

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. 

1 1  

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

1 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. 

1 1  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 1 1  
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. 

1 1  

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

1 1  

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

1 1  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตร์บัณฑิต  ปีการศึกษา 2563                  -69-  
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ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
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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). 

1 1  

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

1 1  

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. 

1 1  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 1 1  
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. 

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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. 
 

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

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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. 

N/A N/A  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) N/A N/A  
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. 

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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. 
 
 

N/A N/A  
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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. 

N/A N/A  

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. 

N/A N/A  

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

N/A N/A  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) N/A N/A  
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. 

N/A N/A  

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. 

N/A N/A  

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 

N/A N/A  
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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. 

N/A N/A  

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. 

N/A N/A  

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

N/A N/A  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) N/A N/A  
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

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

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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

N/A N/A  

7.5 The university is shown to provide a highly 
accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit 

N/A N/A  
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คะแนนประเมิน

ตนเอง 

คะแนน
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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. 

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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. 

N/A N/A  

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

N/A N/A  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) N/A N/A  
8. ผลผลิตและผลลัพธ ์(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. 

N/A N/A  

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

N/A N/A  

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. 

N/A N/A   

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

N/A N/A  
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8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are 

shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

N/A N/A  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) N/A N/A  
ระดับคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 2 2  

 
 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา และแผนพัฒนา 
เกณฑ์ รายละเอียด 
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. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ์ รายละเอียด 
 

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 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตร์บัณฑิต  ปีการศึกษา 2563                  -78-  
 

เกณฑ์ รายละเอียด 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

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

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

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. 
จุดเด่น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

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

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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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. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
 
 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตร์บัณฑิต  ปีการศึกษา 2563                  -85-  
 

เกณฑ์ รายละเอียด 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

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

technology, are shown to be sufficient. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively 

deployed. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

 แผนพัฒนา 
 
 
 

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. 
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จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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แผนพัฒนา 
 
 
 

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

8. ผลผลิตและผลลัพธ ์(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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตร์บัณฑิต  ปีการศึกษา 2563                  -90-  
 

เกณฑ์ รายละเอียด 
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 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

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

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

 
การด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักูตร 
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ตารางที่ 2.19 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทีผ่่านมา  
 

แผนการด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
เหตุผลที่ไมส่ามารถ
เนินการได้ส าเร็จ 

     
     
     
     
     

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

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

- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ/สายสนับสนนุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางที่ 2.20 แผนการด าเนินงานในปีถดัไป 
 

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

ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2554 

2 ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปริญญาเอก 

 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ตรง 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2560 

3 นายกระวี อนนตรี อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2554 

 
4 นายธวัชชัย เหนือคลอง อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 

อิเล็กทรอนิกส์) 
ตรง 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2554 

 
5 นายจิรัตน์ ส าราญ อาจารย์ ปริญญาตร ี อส.บ. (เทคโนโลยี

โทรคมนาคม) 
ตรง 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

2551 

 
 
 
 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบนั-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลกัสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2554 

2 ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปริญญาเอก 

 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ตรง 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2560 

3 นายกระวี อนนตรี อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2554 

 

4 นายธวัชชัย เหนือคลอง อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2554 

 

5 นายจิรัตน์ ส าราญ อาจารย์ ปริญญาตร ี อส.บ. (เทคโนโลยี
โทรคมนาคม) 

ตรง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

2551 
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ AUN-QA (ผลงานอาจารย์) 

 
ตารางที่ 2.1-1 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทนิ 2563 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full 
Paper)  ที่ได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ  (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้
ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น
จะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลาย

ครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
1 เครื่องวัดความดันถังแก๊สและแจ้ง

เตือนเปลี่ยนแก๊สผ่านแอพพลิเคชั่น 

สมพงษ์ แก้วหวัง , 
กระวี อนนตร ี

งานการประชุมทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ 
ครั้งที่ ๑๒ (ECTI-CARD ๒๐๒๐) จัดโดย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคม
วิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศ
ประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563(หน้าที่ 175-179) 
 

 

1.Full Paper Sompong 1.1 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full 
Paper)  ที่ได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ  (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้
ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น
จะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลาย

ครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

2 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดสาธิตการทางาน
ของอุปกรณ์ลอจิกเกตพ้ืนฐาน 
ส าหรับรายวิชาดิจิตอลพื้นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ ส าหรับ
นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม 

สมพงษ์ แก้วหวัง , 
 ปิยะ ประสงคจ์ันทร์, 
 วิชาญ เพชรมณ,ี  
ธนัสถ์ นนทพทุธ,  
บุษราคัม ทองเพชร,  
กมลวรรณ สูตแก้ว,  
นภัสชญา วัตนไกรกูล 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในวันที ่25 มีนาคม 2563 
(หน้าที่ 239-246) 

2.Full Paper Sompong 1.2 

 
 
 

3 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เทคโนโลยีเสมอืนจริงแบบวิดีโอ 
เรื่องทรานซิสเตอร์ วิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
หลักสูตรครุศาสตร ์
อตุสาหกรรมบัณฑิต 

บุษราคัม ทองเพชร 
สมพงษ์ แก้วหวัง 
สลิลทิพย์ ด าดวงดี 
สมโภช ศรีก่อเกื ้
ณิชกานต ์จอมฤทธิ ์
 สิทธิพงษ์ พรหมทอง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในวันที ่25 มีนาคม 2563 
(หน้าที่ 3 - 10) 
 

3.Full Paper Sompong 1.3 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full 
Paper)  ที่ได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ  (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้
ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้น
จะได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลาย

ครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการบูรณรณา
การการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP กับ
รูปแบบเชิงรุกเรื่องตัวเหนี่ยวน าวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

กระวี อนนตร ี
บุษราคัม ทองเพชร 
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิ
ทิพย์วิมล คงศริิ ธัญญ
รัตน์ บุญนา นริศรา พูล
ใหญ ่

ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

 

     

     

     

     

บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
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ตารางที่ 2.1-2 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2563 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที/่จังหวดั/ประเทศที่จดั / เลขหนา้  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับ

การตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ
1 Arduino based smart box for receiving 

parcel posts. 
Nonthaputha, T., Kumngern, 
M., Phookwantong, J.,  
& Keawwang, S. 

18th International Conference on 
ICT and Knowledge Engineering 
(ICT&KE). (pp. 1 – 4). Bangkok. 
Thailand. 

1. Journal Thanat 
Nontaputha 1.1 

 

2 Solar based automatic watering 
system on buoyancies using IoT. 

Nonthaputha, T., & 
Kumngern, M. (๒๐๒๐). 

In the proceeding of 18th 
International Conference on ICT 
and Knowledge Engineering 

2. Journal Thanat 
Nontaputha 1.2 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที/่จังหวดั/ประเทศที่จดั / เลขหนา้  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับ

การตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

(ICT&KE). (pp. 1 – 4). Bangkok. 
Thailand. 

 
 

 

     
บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -101-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที/่จังหวดั/ประเทศที่จดั / เลขหนา้  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับ

การตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
     
บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเปน็การทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
ล าดบัที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับ

การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -102-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี 
สถานที/่จังหวดั/ประเทศที่จดั / เลขหนา้  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับ

การตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.1-3 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน 2563 
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -103-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.1-4 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปปีฏิทนิ 2563 
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -104-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัตแิละจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตัิและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -105-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -106-  
 

ตารางที่ 2.1-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ      
ปีปฏิทิน 2563 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

1 A simple and accurate CMOS sample-
and-hold circuit using dual output-
OTA. 

Nonthaputha, T., Kumngern, 
M., & Thepnarin, N. 

Przeglad Elektrotechniczny, ฉบบัที่ 10, 
หน้าที ่163-166. (2020) 

1.Journal Thanat 
Nontaputha 1.3

 

     
     



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -107-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร    
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับ

การจดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
     



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -108-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     
     
ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาติว่าจ้างใหด้ าเนนิการ 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ออกใหเ้พื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รบัการประเมนิผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  ปีการศึกษา 2563                  -110-  
 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้ับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครัง้ก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

/ตารางประกอบ 
     
     
     

 
ตารางที่ 2.1-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน .............. 

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม แหล่งเผยแพร ่ หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม แหล่งเผยแพร ่ หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 

 

 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ส่วนที่ 5 : ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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