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บทสรุปผูบริหาร
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนไป
ตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนซึ่งไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 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
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พบวา อยูในระดับคุณภาพดี มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.52 โดยดานปจจัยนําเขา (Input) อยูในระดับคุณภาพดีมีคา
คะแนนเฉลี่ยท่ี 3.19 ดานกระบวนการ (Process) อยูในระดับคุณภาพดีมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.50 และดานผลผลิต
(Output) อยูในระดับคุณภาพดมีาก มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.69 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 ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

1.3 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอ 1-5

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบอย อาจจะสงผลกระทบตอการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน การสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
2. ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรงสาขา เพ่ือบริหารจัดการเรื่องโครงสรางรายวิชาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต
ผลการประเมิน : 4.69 ระดับคุณภาพดีมาก ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานของ

องคประกอบท่ี 2 ดังนี้
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.38 คะแนน
ตัวบงชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 5.00 คะแนน
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สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
1. บัณฑิตไดงานทํา 100% และสวนใหญทํางานตรงกับสาขาท่ีเรียน

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

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรมีการสงเสริมนักศึกษาดานการนําเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ

องคประกอบท่ี 4: อาจารย
ผลการประเมิน : 3.11 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานของ

องคประกอบท่ี 4 ดังนี้
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยมีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารยผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย 3.33

ตัวบงชี้  4.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 คะแนน
ตัวบงชี้  4.2.2 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0.00 คะแนน
ตัวบงชี้  4.2.3 มีผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5.00 คะแนน

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยมีผลการดําเนินงานในระดับ 3.00

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. การสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง

เรงดวน
2. การสงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยภายนอก และงบประมาณแผนดิน

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
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จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. การบูรณาการดานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

อยางชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

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

ขององคประกอบท่ี 6 ดังนี้
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในระดับ 3

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู PLC, Pneumatics และ Hydraulics ใหมีอุปกรณท่ี

เพียงพอ

แนวทางพัฒนาเรงดวน 3 – 5 ขอ
1. ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรงสาขา เพ่ือบริหารจัดการเรื่องโครงสรางรายวิชาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
2. การสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางเรงดวน
3. การสงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยภายนอก และงบประมาณแผนดิน
4. การบูรณาการดานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนอยาง

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
5. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู PLC, Pneumatics และ Hydraulics ใหมีอุปกรณท่ีเพียงพอ
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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
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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
17.52

4.38 4.38 ดีมาก4

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

15

100.00 5.00 ดีมาก15

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 - - 3.00 ปานกลาง

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 3.55 - - 3.33 ดี

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
0

รอยละ 0.00 0.00 ไมมีผลคะแนน5

ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร

5 1.00 รอยละ
20.00 5.00 ดมีาก

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 3.52 ดี
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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 - - 4.69 4.69 ระดับคุณภาพดีมาก
3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี
4 3 3.11 - - 3.11 ระดับคุณภาพดี
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

รวม 13 7 4 2
ผลการ
ประเมิน 3.19 3.50 4.69 3.52

ระดับคุณภาพดี

ระดับคุณภาพ
ดี

ระดับคุณภาพดี ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
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จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ

1. ผลการสัมภาษณประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

- -

2. ผลการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.อาจารยมความรูความสามารถ มีทักษะในการสอน
เปนอยางดี
2.อาจารยดูแลเอาใจใสเปนอยางดี

1.การเพ่ิมเติมความรูเทคโนโลยีใหมๆ ในศาสตร

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.Lab PLC, Pneumatics และ Hydraulics อุปกรณ
ไมคอยเพียงพอ
2.อาจจะมีการสัมมนาการฝกงาน โดยเปดโอกาสใหรุน
นองไดมีโอกาสเขารวมฟง

-

3. ผลการสัมภาษณตัวแทนผูสําเร็จการศึกษา
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.รายวิชาท่ีเรียนคอนขางตรง สามารถนํามาใช และ
นํามาบูรณาการใชในวิชาชีพไดเยอะ
2.อาจารยผูสอนมีความพยายามหานวัตกรรมใหมๆ
ใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอด
3.ความรูท่ีไดรับมาไมดอยกวาสถาบันอ่ืน

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.ควรพัฒนาอุปกรณใหมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยู
เสมอ
2.การศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมแมคคาทรอนิกส
เพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจมากข้ึน
3.อุปกรณดาน PLC ควรปรับปรุงใหทันสมัยตาม
ภาคอุตสาหกรรม อยูเสมอ

-
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4. ผลการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการ/นายจาง
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.บัณฑิตมีความรูดานวิชาการดี เชน ดาน PLC
Control การเขียนแบบ
2.บัณฑิตมีคุณลักษณะความเปนครูดีมาก
3.บัณฑิตมีทักษะดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐดีมาก
4.บัณฑิตสามารถไปทํางานในสาขาท่ีเก่ียวของได
5.บัณฑิตสามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.ควรใหนักศึกษาไปฝกสอนในแผนกท่ีใกลเคียงกัน
ไดดวย เชน ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

-
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ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน(หมวด 1)

จุดแข็ง แนวทางเสริม
- -

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบอย
อาจจะสงผลกระทบตอการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
2.ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรงสาขา เพ่ือ
บริหารจัดการเรื่องโครงสรางรายวิชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต(หมวด 3)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.บัณฑิตไดงานทํา 100% และสวนใหญทํางานตรง
กับสาขาท่ีเรียน

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
- -

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา(หมวด 3)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.การสงเสริมนักศึกษาดานการนําเสนองานวิจัยใน
เวทีประชุมวิชาการ

1.ควรมีการสงเสริมนักศึกษาดานการนําเสนองานวิจัย
ในเวทีประชุมวิชาการ

องคประกอบท่ี 4  อาจารย(หมวด 2)

จุดแข็ง แนวทางเสริม
- -

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.การสงเสริมการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางเรงดวน
2.การสงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยภายนอก และ
งบประมาณแผนดิน

1.สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหมีการทํา
วิจัยและตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการ
เรียนการสอน การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวด 4)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.การบูรณาการดานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนอยาง
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

-

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวด 5)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู PLC,
Pneumatics และ Hydraulics ใหมีอุปกรณท่ี
เพียงพอ

-


