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บทสรุปผูบริหาร
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนไปตาม
กระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนซึ่งไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 –
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 6 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2
บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 องคประกอบของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบวา
อยูในระดับคุณภาพดี มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.58 โดยดานปจจัยนําเขา (Input) อยูในระดับคุณภาพดีมีคาคะแนน
เฉลี่ยท่ี 3.44 ดานกระบวนการ (Process) อยูในระดับคุณภาพดีมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.50 และดานผลผลิต
(Output) อยูในระดับคุณภาพดมีาก มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.19 โดยมีคาคะแนนในแตละองคประกอบดังนี้

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน
ผลการประเมิน : ผาน (หลักสูตรไดมาตรฐาน) ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงาน

ขององคประกอบท่ี 1 ดังนี้
1.1 หลักสูตรฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ซึ่งทุกคนเปนอาจารยประจําหลักสูตรเพียง

1 หลักสูตร
1.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน ระดับปริญญาเอก 1 คน โดยอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีสัมพันธสาขาวิชาท่ีเปดสอน อาจารยประจําหลักสูตรดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ทาน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ทาน

1.3 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอ 1-5

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต
ผลการประเมิน : 4.19 ระดับคุณภาพดีมาก ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานของ

องคประกอบท่ี 2 ดังนี้
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.57 คะแนน
ตัวบงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 3.91 คะแนน

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
-
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
-
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องคประกอบท่ี 3: นักศึกษา
ผลการประเมิน : 3.33 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานของ

องคประกอบท่ี 3 ดังนี้
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษามีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษามีผลการดําเนินงานในระดับ 4
ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีผลการดําเนินงานในระดับ 3

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
-

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรมีการรวบรวมผลการปรับพ้ืนฐานและการเตรียมความพรอมกับนักศึกษา ท้ัง 3 วิชา
2. อาจจะเพ่ิมเตรียมกระบวนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาโดยการติวระหวางเรียน
3. ควรมีการบูรณาการการสงเสริมทักษะการเรียนรู ศต.21 ครบท้ัง 4 ดาน และผานกระบวนการสอน

การจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือเติมเต็มศักยภาพใหกับนักศึกษา
4. ควรวางแผนการเตรียมความพรอมและการติว เชนเพ่ือนติวเพ่ือน พ่ีติวนอง เพ่ือชวยสงเสริม

กระบวนการเตรียมความพรอม

องคประกอบท่ี 4: อาจารย
ผลการประเมิน : 3.70 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานของ

องคประกอบท่ี 4 ดังนี้
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยมีผลการดําเนินงานในระดับ 4
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารยผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย 4.11

ตัวบงชี้  4.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 คะแนน
ตัวบงชี้  4.2.2 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3.33 คะแนน
ตัวบงชี้  4.2.3 มีผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 4.00 คะแนน

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยมีผลการดําเนินงานในระดับ 3.00

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
1. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. อาจารยควรมีการวางแผนการอบรมท่ีตรงกับรายวิชาท่ีสอน วิจัย หรือเชี่ยวชาญ แลวพัฒนาสู นศ

และวิจัย ตําแหนงทางวิชาการ หรือพัฒนาตนเองโดยการไปประชุมวิชาการและฟงบรรยายท่ีตรง
ศาสตร หรือวิชาชีพท่ีสอน
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2. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดําเนินการ
กํากับติดตามแผนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

3. ควรสงเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยตีพิมพเผยแพรใหเพ่ิมข้ึนมากกวาเกณฑข้ันต่ํา อยางนอย
TCI1 เพ่ือเปนพ้ืนฐานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

4. ควรสงเสริมการทํากลุมวิจัย หรือพัฒนาเปนหนวยวิจัย เพ่ือชวยสงเสริมบรรยาการการวิจัยและการ
ตีพิมพเผยแพร

5. การวางแผน และสงเสริมการของบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ผลการประเมิน : 3.50 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานของ

องคประกอบท่ี 5 ดังนี้
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรมีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน มีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5.00 คะแนน

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
-

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรวางแผนการปรับปรุง การเพ่ิมสาระรายวิชาใหทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตร ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป
2. ควรทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน และ

เชื่อมโยงกับการปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัย
3. ควรปรับปรุงระบบการดําเนินการ มคอ.3 และ มคอ.5 อยางเปนระบบและเชื่อมโยงกับการบูรณาการ

กับพันธกิจอ่ืนๆ

องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการประเมิน : 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงาน

ขององคประกอบท่ี 6 ดังนี้
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในระดับ 3

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
-
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรปรับกระบวนการเขียนท่ีมาของการปรับปรุงหองเรียนและหองคอมพิวเตอรจากผลของนักศึกษา
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แนวทางพัฒนาเรงดวน 3 – 5 ขอ
1. ควรมีการบูรณาการการสงเสริมทักษะการเรียนรู ศต.21 ครบท้ัง 4 ดาน และผานกระบวนการสอน

การจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือเติมเต็มศักยภาพใหกับนักศึกษา
2. อาจารยควรมีการวางแผนการอบรมท่ีตรงกับรายวิชาท่ีสอน วิจัย หรือเชี่ยวชาญ แลวพัฒนาสู นศ

และวิจัย ตําแหนงทางวิชาการ หรือพัฒนาตนเองโดยการไปประชุมวิชาการและฟงบรรยายท่ีตรง
ศาสตร หรือวิชาชีพท่ีสอน

3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดําเนินการ
กํากับติดตามแผนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

4. ควรสงเสริมการทํากลุมวิจัย หรือพัฒนาเปนหนวยวิจัย เพ่ือชวยสงเสริมบรรยาการการวิจัยและการ
ตีพิมพเผยแพร

5. ควรปรับปรุงระบบการดําเนินการ มคอ.3 และ มคอ.5 อยางเปนระบบและเชื่อมโยงกับการบูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืนๆ
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บทนํา

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กอตั้งข้ึนเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เม่ือวันท่ี 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2552 และครั้งท่ี 7/2552 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สาขาอุตสาหการ ไดกอตั้งข้ึนพรอมกับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยไดโอนนักศึกษาเดิม
มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร และเปดรับนักศึกษาใหมในนามคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในป
การศึกษา 2553 ซึ่งเปนปแรกในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในปการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการ (สาย
วิชาการ) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากเดิม ชื่อสาขาอุตสาหการ เปลี่ยนเปนสาขาครุศาสตร
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 132-8/2558 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2558
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ระดับคุณภาพตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือ

สัดสวน)

คะแนน
ประเมินตัวหาร

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.

ผาน ผาน ผาน ไดมาตรฐาน

ระดับปริญญาตรี
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน ผาน ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร ผาน ผาน ผาน

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด ผาน ผาน ผาน

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

3.51 4.15 4.15 ดีมาก

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 4

22

84.62 4.23 ดีมาก26

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3 - - 3.00 ปานกลาง
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 3 - - 4.00 ดี

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 - - 3.00 ปานกลาง
องคประกอบท่ี 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 3 - - 4.00 ดี

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 3.55 - - 4.11 ดีมาก

ตัวบงชี้ 4.2.1รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5

1 รอยละ
20.00 5.00 ดีมาก5
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ระดับคุณภาพตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือ

สัดสวน)

คะแนน
ประเมินตัวหาร

ตัวบงชี้ 4.2.2รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

1.67
2

รอยละ 40.00 3.33 ดี5

ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร

5 0.80 รอยละ
16.00 4.00 ดี

5
ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 - - 3.00 ปานกลาง
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 3 - - 3.00 ปานกลาง

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 - - 3.00 ปานกลาง

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 - - 3.00 ปานกลาง

ตั ว บ ง ชี้  5 . 4 ผลการดํ า เ นิ น ง าน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5 - รอยละ 100 5.00 ดีมาก

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 - - 3.00 ปานกลาง

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 3.58 ดี



8

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค

ประกอบ
ท่ี

คะ
แนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงช้ี

I P O คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน
2

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กต
ัว

บง
ชี้ใ

น
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

2 - - 4.19 4.19 ระดับคุณภาพดีมาก
3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี
4 3 3.70 - - 3.70 ระดับคุณภาพดี
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

รวม 13 7 4 2
ผลการ
ประเมิน 3.44 3.50 4.19 3.58

ระดับคุณภาพดี

ระดับคุณภาพ
ดี

ระดับคุณภาพดี ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
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จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ

1. ผลการสัมภาษณประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

- -

2. ผลการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.อุปกรณใน Shop กลางอุปกรณใหมและเพียงพอ
สําหรับนักศึกษา
2.มีการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีทักษะทางวิชาชีพ การ
แขงขันทักษะ และการศึกษาดูงานดานวิชาชีพนอก
สถานท่ี
3.มีอาคารใหม มีพ้ืนท่ีใหกับนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน และพ้ืนท่ีทํากิจกรรมเพ่ิมข้ึน

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.พ้ืนฐานดานคณิตศาสตร แคลคูลัส ของนักศึกษา
2.สัญญาณ Wifi ในพ้ืนท่ีอาคารใหม

1.ควรมีการสงเสริม การใหพ้ืนท่ีกับนักศึกษาเพ่ือใชเปน
พ้ืนท่ีสําหรับการติว
2.สัญญาณ Wifi ในพ้ืนท่ีอาคารใหมยังไมเสถียร ควรมี
การปรับปรุงใหสนับวนุนการเรียนการสอนแบบ Active
Learning

3. ผลการสัมภาษณตัวแทนผูสําเร็จการศึกษา
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.ไดนําความรูท่ีเรียนไปใชในการสอนจริง
2.อาจารยผูสอนสงเสริมความมีระเบียบวินัยในการ
ดูแลอุปกรณ ความสะอาด และการฝกปฏิบัติเปน
อยางดี

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.การเชื่อมม๊ิก เชื่อมติ๊ก
2.การฝกวิชาปฏิบัติ และการแสดงออก

1.ควรเพ่ิมการสอนเชื่อมม๊ิก เชื่อมติ๊ก ดวยเพราะมี
ความจําเปนตองใชในการสอน
2.ควรเพ่ิมเติมการฝกวิชาปฏิบัติ และการแสดงออก
เพ่ือชวยเพ่ิมความม่ันใจ ในการนํามาสอนมากข้ึน
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4. ผลการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการ/นายจาง
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.สามารถทักษะการใชเทคโนโลยีในการสอนและ
การนําเสนอดี
2.บัณฑิตท่ีจบสามารถความรูดานจิตวิทยาความเปน
ครูในการกํากับดูแลนักศึกษาไดดี

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.การใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 1.ควรเพ่ิมทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐานใหมีความ

เชี่ยวชาญมากยิ่งข้ึน
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ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน(หมวด 1)

จุดแข็ง แนวทางเสริม
- -

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
- -

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต(หมวด 3)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

- -

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา(หมวด 3)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.ผลการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
2.ทักษะการเรียนรู ศต.21

1.ควรมีการรวบรวมผลการปรับพ้ืนฐานและการ
เตรียมความพรอมกับนักศึกษา ท้ัง 3 วิชา
2.อาจจะเพ่ิมเตรียมกระบวนการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาโดยการติวระหวางเรียน
3.ควรมีการบูรณาการการสงเสริมทักษะการเรียนรู
ศต.21 ครบท้ัง 4 ดาน และผานกระบวนการสอน
การจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือเติมเต็มศักยภาพ
ใหกับนักศึกษา
4.ควรวางแผนการเตรียมความพรอมและการติว เชน
เพ่ือนติวเพ่ือน พ่ีติวนอง เพ่ือชวยสงเสริมกระบวนการ
เตรียมความพรอม
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องคประกอบท่ี 4  อาจารย(หมวด 2)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.แผนการพัฒนาอาจารย การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
2.การยกระดับคุณภาพงานวิจัยตีพิมพเผยแพร

1.อาจารยควรมีการวางแผนการอบรมท่ีตรงกับ
รายวิชาท่ีสอน วิจัย หรือเชี่ยวชาญ แลวพัฒนาสู นศ
และวิจัย ตําแหนงทางวิชาการ หรือพัฒนาตนเองโดย
การไปประชุมวิชาการและฟงบรรยายท่ีตรงศาสตร
หรือวิชาชีพท่ีสอน
2.ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังดานการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดําเนินการกํากับ
ติดตามแผนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.ควรสงเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพรใหเพ่ิมข้ึนมากกวาเกณฑข้ันต่ํา อยางนอย
TCI1 เพ่ือเปนพ้ืนฐานการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ
4.ควรสงเสริมการทํากลุมวิจัย หรือพัฒนาเปนหนวย
วิจัย เพ่ือชวยสงเสริมบรรยาการการวิจัยและการ
ตีพิมพเผยแพร
5.การวางแผน และสงเสริมการของบประมาณการ
วิจัยจากแหลงทุนภายนอก

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวด 4)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.การปรับปรุงสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย 1.ควรวางแผนการปรับปรุง การเพ่ิมสาระรายวิชาให
ทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตรท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป
2.ควรทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือ
นําผลท่ีไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน และเชื่อมโยง
กับการปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัย
3.ควรปรับปรุงระบบการดําเนินการ มคอ.3 และ
มคอ.5 อยางเปนระบบและเชื่อมโยงกับการบูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืนๆ
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวด 5)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.ท่ีมาของการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1.ควรปรับกระบวนการเขียนท่ีมาของการปรับปรุง
หองเรียนและหองคอมพิวเตอรจากผลของนักศึกษา


