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สารบัญ 

 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร              ก 
บทน า               1 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ          1 
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร         6 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ      6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีผลการ

ด าเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า(Input) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) มี
ค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับดี และด้านผลิต (Output) มีค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนใน
แต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

    ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๑ คน ปริญญาโท ๔ คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน เป็นอาจารย์ที่ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน ๔ คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน ๑ คน โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

- 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน :  4.71 ระดับคุณภาพดีมาก 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41  และตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

   
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรน าผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตมาท าการวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมากยิ่งขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน :  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 3 และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 3 
 



 

 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 
จุดเด่น 
  มีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการวิเคราะห์กระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่สอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักศึกษาที่
จบมาจากที่แตกต่างกัน 
 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
ผลการประเมิน :  3.48 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน
ระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ 2 คน และมีผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ผลงานทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40 และตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ 3 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ผลงานวิจัยตีพิมพ์มีจ านวนน้อย และเป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ ควรมีการวางแผน
เป็นรายบุคคลในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท างานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านสามารถเขียน
บทความทางวิชาการได้ 
 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน :  ๓.50 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 5.3 การ
ประเมินผู้ เรียนในระดับ 3  และตัวบ่งชี้  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 100 

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ควรมีการกระจายอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์แต่ละคน 
 - ควรน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษาไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 

- ควรการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุศิลปวัฒนธรรมโดย
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน :  3 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 3 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
จุดที่ควรพัฒนา 

  ควรมีการจัดหาหนังสือต าราด้านการสอนให้มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  

1. ควรมีการวางแผนด้านการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานทางวิชาการให้เป็นระบบและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการลดอัตราการ
ออกกลางคันของนักศึกษา อาจท าได้โดยสร้างความเข้าใจในอาชีพในอนาคตมีเป้าหมายในการเรียน
และการประกอบอาชีพ 

3. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากรอบปีที่ผ่านมามาจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรโดยต้อง
มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

4. การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรแสดงถึงการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกันระหว่าง
ระบบกลไก ผลการด าเนินงานและการประเมินกระบวนการและเชื่อมโยงกันระหว่างตัวบ่งชี้  
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บทน า 
 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร (โดยสังเขป) 
         หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ครั้ง
แรกปีการศึกษา 2553 และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอนจ านวน 13 คน มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 61 คน 
มีนักศึกษาจ านวน 222 คน  
 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน  
 

ได้มาตรฐาน 

ระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.2 
70.63 

4.41 4.41 ดีมาก 
16 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ  
100.00 

51 
   100 5.00 ดีมาก 

51 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  3 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 3  3 3 
ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3  3 3 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

ระดับ 3  3 3 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.89   4.44 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 5 

1 
ร้อยละ 20 5 

ดีมาก 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
3.33 

2 
ร้อยละ 40 3.33 

 
ดี 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ร้อยละ 3 

2.0 
ร้อยละ 40 5 

 
       ดีมาก 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  3 3 ปานกลาง 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

ระดับ 3  3 
3 
 

 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 3  3 3 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 3  3 3 ปานกลาง 

ตั วบ่ งชี้  5 .4  ผ ลการด า เนิ น งาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ
80 

 ร้อยละ 100 5 
 

ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  3 3 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.53 ดี 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ
ที ่

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 - - 4.71 4.71 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 3 3.48 - - 3.48 ระดับคณุภาพด ี

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม 13 3.21 3.50 4.71 3.53 ระดับคณุภาพด ี

ผลการ
ประเมิน 

  
ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

  

 
 
 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การส่งเสริมการท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 

- หลักสูตรควรติดตามแผนในการพัฒนาอาจารย์ใน
การท าผลงานทางวิชาการอย่างเป้นรูปธรรม หรือ
ก าหนดพ่ีเลี้ยงในการแนะน า 
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2. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

- ครุภัณฑ์ในการสอนวิชาปฏิบัติอิเล็คทรอนิคส์และ
โทรคมนาคมไมเ่พียงพอ 
 
 
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี 

- - ควรมีห้องท าโครงงานส าหรับนักศึกษา 
- - ควรขยายเวลาในการท างานบนอาคารเรียน 
- - วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันทักษะไม่เพียงพอ 

- ควรท าการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง หรือ
จัดหาสิ่งสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษา 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

-  
 
 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-  
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ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน(หมวด 1) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 -  

 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต(หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การเก็บข้อมูลภาวการณ์มีงานท า 

 
      

หลักสูตรควรวิเคราะห์วิธีการเก็บข้อมูล และผล
การส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต ให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา(หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในเชิง

วิเคราะห์คุณภาพเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ
รับนักศึกษาในปีต่อไป 

 
- การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
 
 
 
 
- การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
- การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
 

- ควรวิเคราะห์กระบวนการรับนักศึกษาให้ชัดเจน
โดยประเมินผลลัพธ์ เทียบกับเป้าหมายและ
พิจารณาปรับกระบวนการในการรับนักศึกษา 

 
- หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ โดย

การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน การประเมิน
ความพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม 
และติดตามผลกระทบที่ เกิดขึ้นหลังจากการ
เตรียมความพร้อม 
 

- ควรวิ เคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ จัดเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
วิเคราะห์ว่ากิจกรรมที่จัดท าให้เกิดทักษะด้านใด 
 

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ข อ งนั ก ศึ ก ษ าม าวิ เค ร าะห์ เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการดูแลและส่งเสริมพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์(หมวด 2) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ

พัฒนาอาจารย์ 
 
 
- การทบทวนกระบวนการในการประเมินความ

พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

- ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาอาจารย์ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การ
พัฒนาคุณวุฒิ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
และการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นรายบุคคล 

- ควรมีการทบทวนกระบวนการในการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหาร
อาจารย์และพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน(หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
- การทบทวนผลการประเมินผู้เรียน 

- หลักสูตรควรก าหนดการบูรณาการตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์และประเมินผลลัพธ์จาก
การบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

- หลักสูตรควรทบทวนผลการประเมินผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- หลักสูตรควรออกแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับการเรียนรู้ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และส ารวจ
ความต้ องการสิ่ งสนั บสนุ นการเรียนรู้ ของ
นักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ข้อเสนอแนะ  
1. องค์ 1 ผ่าน ไม่มีการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร รอบปรับปรุงจะเปิดเป็น 2 แขนง สาขาวิชา
อิเล็คทรอนิคส์ เป็นสาขาที่แนวโน้มมีผู้เรียนน้อยลง  การออกแบบหลักสูตรในอนาคตต้องทบทวนข้อมูลให้ดี 
ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน ของสถานประกอบการ  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
2. การท าผลงานวิชาการ  ควรมีการเตรียมการท าผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
3. การพัฒนาอาจารย์ ควรระบุให้ชัดว่าแต่ละคนไปศึกษาต่อปีไหน  ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเม่ือใหร่  
แสดงเป็นตารางในการก าหนดแผนในการพัฒนาอาจารย์ทุกด้าน ของบประมาณวิจัยภายนอก  ควรมีพ่ีเลี้ยงใน
การพัฒนาอาจารย์ในแต่ละด้าน 
4. ทบทวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5. วาระการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีการแบ่งงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน เพ่ือการ
เตรียมการในน าวาระเข้าประชุม 
องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 
1. การรับนักศึกษา ควรแสดงแผนการรับ และจ านวนนักศึกษาที่รับได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง โดย
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
2. การเตรียมความพร้อม หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาช่างพ้ืนฐาน ปรับความ
พร้อมแล้วควรประเมินผลลัพธ์จากการปรับความพร้อม ดู ผลผลิต และผลลัพธ์โดยดูจากผลสอบหลังเรียนและ
ความสามารถในการเรียนวิชาในหลักสูตร 
3. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ควรมีการน าเสนอผลการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบ
ตารางเพ่ือเห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่จัดและทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมนั้น การระบุ
กระบวนการในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาโดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในการพัฒนานักศึกษา 
หรือมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักศึกษา  การวิเคราะห์กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ 
4. ผลที่เกิดกับนักศึกษา ควรปรับใช้ตารางตามเล่มคู่มือการประกันคุณภาพ หน้า 69  ควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นรายด้าน โดยเฉพาะด้านที่มีคะแนนน้อย เพ่ือน าไปปรับปรุงใน
รอบต่อไป อธิบายให้ชัดเจน 
องค์ประกอบที่ 5  
 1. ควรอธิบายการออกแบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อเทียบกับกระบวนการเก่า
และใหม่ เปรียบเทียบหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่  เหตุผลในการปรับเพ่ิมเป็นหลักสูตรไฟฟ้าก าลัง 
 2. การก าหนดผู้สอนควรแบ่งให้เห็นชัดในสาขาที่เชี่ยวชาญและงานวิจัยของอาจารย์แต่ละคน 
 3. การบูรณาการการเรียนการสอน ควรบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ควรสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา อธิบายการก ากับติดตามมคอ.3 ใหม่   
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 4.  การประเมินผู้เรียน  ควรอธิบายตามมคอ. 2 อธิบายกระบวนการในการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยทบทวนกระบวนการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. มคอ.5 ควรประเมินให้เข้มแข็ง ก ากับติดตามให้เป็นรูปธรรมเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน  
 
 
การเขียนรายงาน 
 ในท้ายตัวชี้วัดควรสรุปผลที่เป็นรูปธรรม  
 
สัมภาษณ์นักศึกษา 
 นักศึกษาปีที่ จบมาจากมัธยมและปวช. มาเรียนเพราะอยากเป็นครูและชอบปฏิบัติ มาเรียน
อิเล็คทรอนิคส์เพราะอยากใช้จินตนาการ  นักศึกษาที่จบปวช. เรียนต่ออิเล็คทรอนิคส์เพราะสามารถสอนได้
หลากหลายสาขา  
 นักศึกษาท่ีจบมาจาก ม.6 ได้ฝึกปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิคส์  นักศึกษาได้
เรียนปฏิบัติวิชาพ้ืนฐานทางด้านอิเล็คทรอนิคส์  
 การท าโปรเจคจบของนักศึกษามีท้ังด้านวิศวกรรม และทางด้านชุดสาธิตการสอน 
 วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ ในกลุ่มโทรคมนาคม มีอุปกรณ์น้อยมาก  วัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา รองรับโปรแกรมไม่ได้  
 นักศึกษาได้รับการปรับพ้ืนฐาน อิเล็คเบื้องต้น ไฟฟ้าเบื้องต้น คณิตศาสตร์ ท าให้มีพ้ืนฐานก่อนเข้า
เรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ชัดเจนที่ชั้น 7 ควรปรับพื้นฐานแยกระหว่างนักศึกษาที่จบมัธยมหรือจบปวช. 
 ควรเพิ่มอุปกรณ์การเรียนสาขาอิเล็คทรอนิคส์ 
 การจัดอบรมศักยภาพของนักศึกษา มีการสอนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง สาธิตการใช้เครื่องมือ 
 


