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สารบัญ 

 
หน้า 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์มีผลการด าเนินการ

ของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย
โดยด้านปัจจัยน าเข้า(Input) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.67 อยู่ในระดับน้อยและด้านกระบวนการ(Process) มี
ค่าเฉลี่ย 2.50 อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 
องค์ประกอบที ่1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

    ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโททั้ง 5 คน หลักสูตรมีการด าเนินงานครบตามตัวบ่งชี้ TQF 
ข้อ 1-5 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

หลักสูตรควรก าหนดแนวทางในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์หลักสูตรมีวุฒิตรงกับ
หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรไม่มีผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2  เนื่องจากนักศึกษายังไม่
จบหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
ผลการประเมิน :  2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 2  
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 2 และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 2 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

หลักสูตรควรน าผลข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2556 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 เช่น การน า
ผลการดูแลนักศึกษาวิกฤตมาปรับปรุงในปีการศึกษา 2557   

 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
ผลการประเมิน :  1.56 ระดับคุณภาพน้อย 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน
ระดับ 2  ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉลี่ย 0.67 โดยไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 0 มีผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร้อยละ 8 และตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ 2 



 

 

 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
อาจารย์ควรมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพ่ือแสดงความเชี่ยวชาญ และการเขียนผลการ

ด าเนินงานควรแสดงให้เห็นการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบอย่างชัดเจนตามกระบวนการ PDCA  
 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน :  2.25 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ 1  ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 2  ตัวบ่งชี้ 5.3 การ
ประเมินผู้เรียนในระดับ 1  และตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 100 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

การบูรณาการควรมีการวางแผนโดยเขียนระบุไว้ในมคอ.3 ควรมีการก าหนดแผนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผลการประเมิน :  2.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้นระดับ 2 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
การเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบการเรียนการสอน สถานที่เรียน อินเตอร์เนต ควรจัดท า

แผนของงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
1. การจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ  
3. การเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบการเรียนการสอน สถานที่เรียน อินเตอร์เนต 

4. การจัดสรรภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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บทน ำ 
 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร (โดยสังเขป) 
         หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ครั้งแรกปี
การศึกษา 2553 และครบรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
ใช้หลักสูตรที่ท าการปรับปรุงหลักสูตรครบรอบปรังปรุง 6 ปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในปีการศึกษา 
2559 ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอนจ านวน 7 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  
ได้มาตรฐาน 

ระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

12.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

12.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
12.3 มีรายละเอียดของกระบวนวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

12.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของกระบวนวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

12.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

ระดับปริญญาโท     
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

   
 

3. คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน     
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 

   
 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

   
 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

   
 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   
 

9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง   และ
สม่ าเสมอ 

   

 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

   
 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

 

12.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

 

12.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

   

 

12.3 มีรายละเอียดของกระบวนวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

   

 

12.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของกระบวนวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
กระบวนวิชา 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

12.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 

  
 

 

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

 

 

  

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์
และหรอืเผยแพร่ 

 

 

  

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รบั การตีพิมพ์
และหรอืเผยแพร่ 

 

 

  

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 2  2 2 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3  2 2 
น้อย 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  2 2 น้อย 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

2  2 2 
น้อย 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์    0.67 น้อย 

ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 0 
0 

ร้อยละ 0 0 
น้อย 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 0 
0 

ร้อยละ 0 0 
น้อย 

5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 0.40 
ร้อยละ 8 2 

น้อย 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

  

  

ไม่ประเมิน 
เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไม่
เปิดสอนในระดับ

ปริญญาเอก 

 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3  2 2 น้อย 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

2  1 1 
น้อย 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2  2 2 
น้อย 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3  1 1 น้อย 

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

ร้อยละ
100 

 ร้อยละ 100 5 
ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2  2 2 น้อย 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 1.97 น้อย 
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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 - - -   
3 3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 3 1.56 - - 1.56 ระดับคุณภาพน้อย 
5 4 1.00 2.67 - 2.25 ระดับคุณภาพปานกลาง 
6 1 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 1.67 2.50  1.97 ระดับคุณภาพน้อย 
ผลการ
ประเมิน 

  ระดับคุณภาพ
น้อย 

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

   

 
 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- อาจารย์มีการดูแลเอาใจใส่ให้ค าปรึกษา

นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
ควรเขียนแนวทางในการปฏฺบัติในการดูแลนักศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางแก่อาจารย์ใหม่ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งด้าน

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
- การเขียนผลงานทางวิชาการ 
- การจัดสรรภาระงานของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ควรจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์และ
ติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม 

- ควรสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์
เขียนผลงานทางวิชาการ 

- ควรจั ด ส รรภ าระงาน ของอ าจารย์ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวอทยาลัย 
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2. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

- ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับแมคคาทรอนิคส์ให้
มากขึ้น 

- ควรมีอาจารย์ผู้ช่วยสอน 

- ควรจัดแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระ
งานของหลักสูตร 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

 
 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน(หมวด 1) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- คุณสมบัติประจ าหลักสูตรควรมีอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิตรงกับหลักสูตร 
 

- ควรก าหนดแนวทางในการรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีอาจารย์หลักสูตรวุฒิตรงกับ
หลักรสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต(หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา(หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- น าผลข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2556 

มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
- น าผลการดูแลนักศึกษาวิกฤตมาปรับปรุงใน

ปีการศึกษา 2557  

- ควรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือน าข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2556 
มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์(หมวด 2) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- อาจารย์ควรมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญ 
- การเขียนผลการด าเนินงานควรแสดงให้เห็น

การด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบอย่าง
ชัดเจนตามกระบวนการ PDCA 

- ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิจัยที่
เป็นความเขี่ยวชาญของหลักสูตร 

- ควรเขียนผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็น
การด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบอย่าง
ชัดเจนตามกระบวนการ PDCA 

 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน(หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การบูรณาการควรมีการวางแผนโดยเขียน

ระบุไว้ในมคอ.3 
- ควรมีการก าหนดแผนการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบ

การเรียนการสอน สถานที่เรียน 
อินเตอร์เนต 

- ควรจัดท าแผนของงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการ 
ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลกัสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมชั้นส ำนักงำนคณบดี ๒ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลย ี
วันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม  ๒๕๕๘ ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ระดับหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต (๕ปี) (สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์) 

 
หมำยเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๑๕ น. – ๑๔.๓๐ น. 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 

เวลำ ภำรกิจ 
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. - เปิดประชุม 

- ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร แนะน าสมาชิก และชี้แจงตารางการตรวจประเมิน 
- ประธานหลักสูตรบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะฯ 
- สัมภาษณ์เชิงนโยบาย ภายในหลักสูตร 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ ๑-๓ 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ ๔-๖ 

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - สัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
- สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
- สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
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สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 

ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์ยังมีน้อย 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม  มีการจัดโครงการต่างๆ  
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษาดี 
ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับแมคคาทรอนิคส์ให้มากข้ึน 
ควรมีผู้ช่วยสอน 
  

สัมภาษณ์นักศึกษาที่ส าเร็จไปแล้ว อาจารย์จ้างสอนสารพัดช่าง 
ความพึงพอใจในหลักสูตร 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก  ห้องปฏิบัติการมีพอส าหรับรุ่นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ต้องไปเพ่ิมเติมความรู้ในสิ่งอ่ืนๆ กิจกรรมทีท่ าให้เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย 
ข้อควรพัฒนา 
 หากมีนักศึกษาเพิ่มควรเพิ่มห้องปฏิบัติการ 
 ควรมีการปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษาที่จบมาจากม.ปลาย 
ประทับใจอาจารย์ทุกคน 
 เป็นกันเองกับนักศึกษา 
 ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเรียน 


