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สารบัญ 

 
หน้า 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.37 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า(Input) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
กระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับด ีและด้านผลิต (Output) มีค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

    ในปีการศึกษา 255๙ หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๑ คน ปริญญาโท ๔ คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน เป็นอาจารย์ที่ตรงสาขาวิชาและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 คน โดย
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

- 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน :  3.99 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 255๙ หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94  และตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 80.76 มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 

   
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 - เป็นหลักสูตรที่สามารถประกอบอาชีพครูหรือผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
อาชีพอิสระอ่ืนๆ 

 - บัณฑิตมีคุณลักษณะในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ควรเพิ่มทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาให้นักศึกษา 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน :  2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 255๙ หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 3 และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 2 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในลักษณะพ่ีสอนน้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการฝึกทักษะรุ่นพ่ี
ให้มีทักษะการสอนตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนการสอน 
 ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 
 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
ผลการประเมิน :  3.30 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 255๙ หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน
ระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และมีผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ผลงานทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 20 และตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ 3 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

จุดแข็ง 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่
หลากหลาย ท าให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการคลอบคลุมทุกด้านในสาขาวิชา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  - อาจารย์ในหลักสูตร ควรมีแผนในการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ
แผนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  - ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์มีจ านวนน้อย และอาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์  

          - ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และน าเสนอในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 



 

 

องคป์ระกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน :  ๓.50 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 5.3 การ
ประเมินผู้เรียนในระดับ 3  และตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 100 

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

จุดแข็ง 
  หลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนเน้นทั้งทักษะปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมรวมทั้งการฝึกสอนใน
สถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรเพิ่มทักษะในการปฏิบัติของนักศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเมื่อเข้าสู่
สถานศึกษาได้อย่างแม่นย า   

  
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน :  4.00 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 4 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 

  - ควรเพิ่มสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานและทันสมัยให้เพียงพอแก่ผู้เรียน 
  - ครุภัณฑ์บางรายการมีไม่เพียงพอและช ารุด เช่น สว่าน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ 
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  

1. ควรมีแผนในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และแผนการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และน าเสนอในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างทั่วถึง 

3. ควรเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติของนักศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือสามารถถ่ายทอดให้ผู้ เรียนเมื่อเข้าสู่
สถานศึกษาได้อย่างแม่นย า 

4. ควรเพิ่มทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาให้นักศึกษา 
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บทน ำ 
 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร (โดยสังเขป) 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ครั้งแรกปีการศึกษา 
2553 และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 5 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 

4.00 
23.63 

3.94 3.94 ดี 
6 

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

4.50 
18 

80.76 4.04 ดีมาก 
24 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์
และหรอืเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รบั การตีพิมพ์
และหรอืเผยแพร่ 

 

 

  

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  3 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 3  3 3 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3  3 2 น้อย 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์  
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

ระดับ 3  3 3 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์    3.89 ดี 

ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

1 
ร้อยละ 20 5 

ดีมาก 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
20 

1 
ร้อยละ 20 1.67 

 
น้อย 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ร้อยละ 
20 

1 
ร้อยละ 20 5 

 
ดีมาก 

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

  

  

ไม่ประเมิน 
เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไม่
เปิดสอนในระดับ

ปริญญาเอก 

 

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 



3 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

ตั วบ่ ง ชี้  5 .4  ผลการด า เนิ น ง าน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ
90 

 ร้อยละ 100 5 
ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  3 4 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.37 ดี 
 
 
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 - - 3.99 3.99 ระดับคณุภาพด ี

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 3 3.30 - - 3.30 ระดับคณุภาพด ี

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 2.98 3.75 3.99 3.37 ระดับคณุภาพด ี

ผลการ
ประเมิน 

  ระดับคณุภาพ
ปานกลาง 

ระดับคณุภาพด ี ระดับ
คุณภาพด ี

  

 
 
 
 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
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1. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-อาจารย์มีความถนัดทางวิชาการที่หลากหลาย ไม่
ซ้ าซ้อน 
 

-จัดท าผลงานทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-ควรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นผู้หญิง 
เนื่องจากนักศึกษาที่มาเรียนส่วนมากเป็นผู้หญิง 
 
 

-จัดหาอาจารย์ผู้หญิงในหลักสูตร 

2. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-หลักสูตรสามารถประกอบอาชีพครูและงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจส่วนตัวได้ 
 

-เพ่ิมทักษะปฏิบัติ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-ครุภัณฑ์มีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
เช่น เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เป็นต้น 
-ควรมีโครงการพี่สอนน้องเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาใหม่ 
 
 

-จัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
-จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
และมีความต่อเนื่อง 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- หลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งเป็นอาจารย์
และท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-ควรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน 
 
 

-เพ่ิมทักษะปฏิบัติในงานวิศวกรรม 

 
 
 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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 -บัณฑิตมีความขยัน อดทน 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-ควรรับนักศึกษาท่ีจบสายวิชาชีพ (ปวช.) 
-ควรเน้นทักษะการปฏิบัติงาน 
 

-เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติ 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน(หมวด 1) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- -  

 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต(หมวด 3) 

จดุแข็ง แนวทางเสริม 
- เป็นหลักสูตรที่สามารถประกอบอาชีพครูหรือ
ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาชีพ
อิสระอ่ืนๆ 
- บัณฑิตมีคุณลักษณะในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การพัฒนาทักษะทางปัญญา - ควรเพิ่มทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะ

การแก้ปัญหาให้นักศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา(หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาและการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
 
 
 
 

- ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในลักษณะพ่ี
สอนน้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฝึกทักษะรุ่นพี่ให้มี
ทักษะการสอนตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนการสอน 
- ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการ
ค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์(หมวด 2) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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-อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย ท าให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการคลอบคลุมทุก
ด้านในสาขาวิชา 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการ 

- อาจารย์ในหลักสูตร ควรมีแผนในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และแผนการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
- ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์มีจ านวนน้อย 
และอาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์  
- ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และน าเสนอในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างทั่วถึง 

 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน(หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- หลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนเน้นทั้งทักษะ
ปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมรวมทั้งการฝึกสอนใน
สถานศึกษา 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- ทักษะการปฏิบัติ - ควรเพิ่มทักษะในการปฏิบัติของนักศึกษาให้มากขึ้น 

เพ่ือสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเมื่อเข้าสู่สถานศึกษา
ได้อย่างแม่นย า 

 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 

- ควรเพิ่มสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน
และทันสมัยให้เพียงพอแก่ผู้เรียน 
- ครุภัณฑ์บางรายการมีไม่เพียงพอและช ารุด เช่น 
สว่าน เครื่องกลึง เครื่องเจาะ   
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ภาคผนวก 
 


