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ค าน า 

 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจ าปีการศึกษา 2558 เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็น
ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปั จจุบัน ท าให้มี
ความต้องการครูอาชีวศึกษา นักถ่ายทอดและนักเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะ เพ่ือท าการสอน อบรมและให้
ความรู้ทางเทคโนโลยีและปฏิบัติ หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเพ่ือรองรับความ
ต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน า
ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้ 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่น
คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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สารบัญ 

  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 10 
หมวดที่ 2 อาจารย์ 14 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 31 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูล

ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
58 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 99 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 107 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 108 
ภาคผนวก   
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2) 112 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 113 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 114 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2558 
115 

ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558 116 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558 116 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 117 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 117 
ตารางที่ 11-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                 

นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
118 

ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                    
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

118 
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  หน้า 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ                    
อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

119 

ตารางที่ 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
ปีการศึกษา 2558 

123 

ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 

123 

ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ                    
ปีการศึกษา 2558 

123 

ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2  ปีการศึกษา 2558 

123 

ตารางที่ 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล                   
ปีการศึกษา 2558 

123 

ตารางที่ 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2558 

123 

ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 123 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน     

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2558 
123 

ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์และผลงานที่     
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน2558 

123 

ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ    ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน2558 

123 

ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ     
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน2558 

123 

ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืน ๆ ปี
ปฏิทิน2558 

123 

ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน2558 123 
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  หน้า 
ตารางที่ A   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 124 
ตารางที่ B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 125 
ตารางที่ C   ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว         

และเป้าหมายการพัฒนา 
126 

ตารางที่ D   แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 127 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2518 ใช้ชื่อสถาบันว่า“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ต่อมาเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน  พ.ศ. 2532 

ต่อมาเมื่อวันที่   17  พฤศจิกายน 2547  รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ปี พ.ศ. 2548 ที่มุ่งกระจายอ านาจและการบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความคล่องตัวมีอิสระทางการบริหารและ
วิชาการ และเป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการด้วย ตัวเองอย่างสมบูรณ์จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  

ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2553 เป็นปีแรก เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี) 
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
เมื่อ 29 มกราคม 2556 โดยรับนักศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) และที่จบระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 
– วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จ านวน6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบ
ที2่: บัณฑิตองค์ ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการ
สอนการประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรและทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษานี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน และ ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์2คนเป็นอาจารย์ที่ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน 4  คนและสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 1 คน 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 อาจารย์ส่วนหนึ่งในหลักสูตรเป็นผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยเป็นผลให้การขับเคลื่อนการจัดการ
บริหารหลักสูตรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถ
ผลิตชิ้นงานเพ่ือบริการต่อชุมชนที่สามารถใช้งานได้จริง โดยการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร
รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มี
นักศึกษาที่รับเข้ามาเมื่อปีการศึกษา 2553 จ านวน 66 คน ส าเร็จการศึกษาจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.15 ลาออก/สิ้นสภาพ ระหว่างศึกษาจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.78 และตกค้าง 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.06  
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

ส่งเสริมให้บัณฑิตมีสมรรถนะเฉพาะทางโดยการทดสอบตามผลสัมฤทธิ์ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น 
มาตรฐานแรงงานขั้นที่ 1 เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ปานกลาง 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ โดยหลักสูตรมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการ
วางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ ยงของ
นักศึกษา เพ่ือให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

 กระบวนการรับนักศึกษา ควรมีการวัด ทักษะเฉพาะด้านเป็นประเด็นส าคัญนอกเหนือจากการสอบ
ทฤษฎีในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีความยุ่งยากในการเตรียมควรมีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาให้ครอบคลุมกับทักษะเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน : ระดับ 2.92 อยู่ในระดับน้อย 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรฯ รายงานคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดย
วิเคราะห์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ  ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ 
ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ การบริหารอาจารย์ใหม่  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
จัดท าแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การหาต าแหน่งทดแทน การเลิก
จ้างและเกษียณอายุ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการน้อยอยู่ จ าเป็นจะต้องจัดท าแผนในการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการที่มากขึ้น 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 อยู่ในระดับ ปานกลาง 

หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการ
จัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
ส ารวจความต้องการการศึกษาต่อของนักเรียนจากสถานศึกษาส ารวจความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิตของสถาน



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -20-  
 

ประกอบการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส ารวจความพร้อมของคณะในการเปิดหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือ
ด าเนิน การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของ
หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากมคอ .7 หรือเล่ม
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

ระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่
มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพ
จริง 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 ควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM/STEAM เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตลอดจนมีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้ 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 หลักสูตรมีกระบวนการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ 
ครอบคลุมประเด็นระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในส่วนของห้องเครื่องมือหนัก
ที่ยังมีไม่เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกในการท าชิ้นงานของนักศึกษาตลอดจนการจัดระเบียบห้องปฏิบัติการ
และการเบิกจ่ายวัสดุฝึกส าหรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -21-  
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พ.ศ 2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558  วันที่รายงาน 25 กรกฎาคม 2559 

หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร25531971102336 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2558 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศกรรมโทรคมนาคม) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

1. นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศกรรมโทรคมนาคม) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
ปร.ด . (วิจั ยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
ปร.ด. (วิจั ยและพัฒนาการสอน

เทคนิคศึกษา) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 

3. นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

3. นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

4.นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

4. นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

5.นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

5. นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

 

 
หมายเหตุ: 1) กรณีหลักสูตรมีแขนงให้ระบุชื่อแขนงตามด้วยชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยแขนงละ 3 คน 
              2) กรณีหลักสูตรขอใช้ต่างพ้ืนท่ีให้ระบุชื่อหน่วยงานท่ียืมหลักสตูรไปใช้ตามด้วยชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
เรียงล าดับจากเจ้าของหลักสตูรและตามด้วยหน่วยงานท่ียืมหลักสูตรไปใช้ 
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3. นายวิชาญ  เพชรมณ ี วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) อาจารย ์

4. นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

5. นายสมพงษ์  แก้วหวัง ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

6. นายฐาปนิค  ตีระพันธ ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) อาจารย ์

7. นายกระวี อนนตร ี ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย ์

8. นางสาววรลักษณ์  บัวบุศ ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) อาจารย ์

9. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา) 

อาจารย ์

10. นางสาวฉารฝี๊ะ  หัดย ี กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน) อาจารย ์

คณะศิลปะศาสตร์ 
1. นางสาวธินัฐดา  โกมล ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) อาจารย ์
2. นายสมเกียรติ  อินทรักษ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา,จิตวทิยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. นายอัฎฐชัย  ถาวรสุวรรณ วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย ์
4. นายวราวุฒิ  ดวงศิร ิ วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย ์
5. นางสาวนวลศรี  อุทัยเชฏฐ ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
6. นายเวคิน  หนูน าวงศ ์ อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) อาจารย ์
7. นางสาวมารสิา  เส็นเหมะ วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย ์
8. นางสาวจิรภัทร  ภู่ขวัญทอง วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย ์
9. นายวีระชัย  ท่าด ี วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย ์
10. นางนุชลี  ทิพย์มณฑา วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย ์
11. นายพลชัย  ขาวนวล  วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย ์
12. นายอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย ์
13. นางณิชา  ประสงค์จันทร ์ วท.ม. (เคมีศึกษา) อาจารย ์
14. นายสมบรูณ์ ประสงค์จันทร ์ กศ.ม. (ชีวเคมี) อาจารย ์
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
ไม่มีอาจารย์พิเศษภายนอกสถาบนั 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ านวน 5 คน  
อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกิน 1หลักสูตร 
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษานี้ 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 1 คน  
คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 4 คน 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์2คน 
เป็นอาจารย์ทีต่รงสาขาวิชาที่เปดิสอน 4คน
และสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน 1คน 

ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร NA  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน NA  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
NA  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม(ถ้ามี) 

NA  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์   NA  
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
NA  

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา 

NA  

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

NA  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

หลักสูตรเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอน 
ครั้งแรกปีการศึกษา 2553 เป็นหลักสูตร 5 
ปี ได้มีการปรับปรุง ปีการศึกษา 2558 และ
จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563  

 

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 11  
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ถึง ข้อ 11 
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3. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

4. เกณฑ์ข้อ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่  1.1 ในองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐานจึงไม่
ต้องประเมินในข้อนี้ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หลักสูตรได้มาตรฐาน 

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2: อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้น
ด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ที่ มี ความรู้  ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทางการศึกษา
ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย 

1.1  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2  อาจารย์ก าลังจะเกษียณ 
1.3  อาจารย์ที่ต้องการลาศึกษาต่อ 
1.4  อาจารย์ที่ก าลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ 
 

2.หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
2.1 หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แก่ฝ่ายบริหารของคณะฯ 

3.ฝ่ายบริหารของคณะฯ จัดท าแผนการรับ หรือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.1 ฝ่ายบริหาร(งานบุคลากร)ของคณะฯ จัดท าแผนการรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) 
3.2 มหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรับสมัคร  สอบคัดเลือก 
ประกาศผล และรับรายงานตัว 

4. ประเมินและติดตาม  
(หมายเหตุ:กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้พิจารณา
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าที่มีอยู่เดิมก่อนเป็นอันดับแรก) 
 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

(P) หลักสูตรได้ร่วมประชุมประชุมในครั้งที่ 2/2558เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2558เพ่ือน าระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะฯ ได้จัดท า
ขึ้นและจัดท าแผนการส ารวจวิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

(D) ในปีการศึกษา 2558 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ไม่มีอาจารย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ET 4.1-1 -1  ร า ย ง า น
ก า ร ป ร ะ ช ุม  ค รั ้ง ที่  
2/2558  

 

ET 4.1-1-1 การเขียน
ของบงานวิจัย 2560 (ว1
ด) 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประจ าหลักสูตรที่ก าลังจะเกษียณ ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องการลา
ศึกษาต่อและไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าลังกลับมารายงานตัวหลังจากลา
ศึกษาต่อ ผลการส ารวจพบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.ก าหนดและได้
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 
2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 
3. ดร.บุษราคัม  ทองเพชร 
4. อ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์ 
5. อ.สมพงษ์  แก้วหวัง 
(C)จากการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 

5 คนพบว่า มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 ท่าน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2 ท่าน ตลอดจนงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นมีน้อย ดังนั้นหลักสูตร
ได้มีการวางแผนเพื่อรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  

(A) หลักสูตรได้มีการวางแผนในการท างานวิจัย ต าแหน่งทางวิชาการจาก
การทบทวนงานวิจัยของอาจารย์ ในปี 2558 หลักสูตรยังไม่งานวิจัย จึงได้
วางแผน โดยให้ปรึกษา นายธนัสถ์  นนทพุทธเพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียนวิจัย
ของบประมาณวิจัยปี 2560 ให้กับ อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์สมพงษ์ 
แก้วหวัง เพราะอาจารย์มีประสบการณ์น้อยในการขียนของบวิจัยและการเขียน
ของบงานวิจัยในปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 

 
ระบบการบริหารอาจารย์  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการบริหาร

อาจารย์ ดังนี้ 
1.ประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหารอาจารย์ 

1.1 วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2 จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะต่อ
ประธานหลักสูตร 
4.ประชุมปรับปรุงแผนในการบริหารอาจารย์ 

ในปีการศึกษา  2558 หลักสูตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
(P) หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหาร

อาจารย์ โดยมีการประชุมในครั้งที่ 2/2558เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 มีการ
วิเคราะห์ถึงภาระงานสอนและงานบริหารหลักสูตรโดยพิจารณาความเหมาะสม
ของภาระงาน 

(D) จากการประชุมท าแผนอัตราก าลังประจ าปี 2558 จากจ านวน
นักศึกษาที่คงเหลือ รายวิชาที่เปิดสอนให้เพียงพอ คาบสอนของอาจารย์มีคาบ
สอนจ านวนมาก 
อัตราก าลัง 

อาจารย์ 1/2558 
1.ดร.บุษราคัม ทองเพชร 13คาบ 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 29คาบ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 24คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 4.1-2 -1  ร า ย ง า น
ก า ร ป ร ะ ช ุม  ค รั ้ง ที่  
1/2558  
 
ET 4.1-2-2 ตารางสอน 
1/2558 และ 2/2558 

ET 4.1-2-3 สัญญาจ้าง 
อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล 
 
ET 4.1-2-4 สัญญาจ้าง 
อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล 

ET 4.1-2-5 อนุมัติเงิน
สนับสนุน 2560 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
4.อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ 29คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 39คาบ 

 
และในส่วนของงานวิจัยในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีงานวิจัย 
(C)จากอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 1/2558 

อาจารย์มีอัตราก าลังในการสอนมากส่งผลการท างานวิชาการและงานวิจัย 
(A)จากอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 1/2558 

อาจารย์มีอัตราก าลังในการสอนมาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการรับ 
อาจารย์จ้างสอนในเทอม 2/2558 ส่งผลให้คาบสอนของอาจารย์ลดลง     

 
อาจารย์ 1/2558 2/2558 

1.ดร.บุษราคัม  ทองเพชร 13 คาบ 16 คาบ 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 29 คาบ 20 คาบ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 24 คาบ 12 คาบ 
4.อาจารย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์ 29 คาบ 30 คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์  แก้วหวัง 39 คาบ 32 คาบ 
 
จากการทบทวนงานวิจัยของอาจารย์ ในปี 2558 หลักสูตรยังไม่งานวิจัย 

จึงได้วางแผน โดยให้ปรึกษา นายธนัสถ์  นนทพุทธ เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
เขียนวิจัยของบปีวิจัย 2560 ให้กับ อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์สมพงษ์ 
แก้วหวัง เพราะอาจารย์ที่ประสบการณ์น้อยในการเขียนของบวิจัยและการเขียน
ของบงานวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ทางหลักสูตรได้เขียนเสนอหัวข้องานวิจัย 
3 เรื่อง ได้รับการอนุมัต ิ2 เรื่อง 

1.เรื่องเครื่องช่วยเดินได้รับทุนวิจัย 300,000 บาท 
2.เรื่องสเก็ตบอร์ดฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนได้รับทุนวิจัย 213,300 บาท 
แต่ในปี 2559 หลักสูตรยังสนับสนุนให้อาจารย์เขียนวิจัยของบปีวิจัย 

2561 มากขึ้น 
    ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้มีแผนในการรับอาจารย์จ้างสอนในเทอม 2/2558 โดยรับอาจารย์นุช
จิเรศ แก้วสกุล ส่งผลให้อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรลดลง และการเขียน
ของบงานวิจัยได้รับการอนุมัต ิ2 เรื่อง 
 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1.1 ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2 ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ 
1.3 ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ 
 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
2.1 จัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การหาต าแหน่งทดแทน การเลิกจ้างและ

เกษียณอาย ุ
2.2 จัดท าแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 

3.  หลักสูตรรายงานผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้กับฝ่ายบริหาร
ของคณะฯ (งานแผนฯ) 

3.1 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
3.2 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการท างานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3.3 การส่งเสริมอาจารย์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
3.4 การส่งเสริมอาจารย์ด้านบริการวิชาการ 

4.  ประเมินและติดตามผล ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
       (P)หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ดังนี้ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่  
1 มิถุนายน 2558 
          1) คณะฯ ได้วางแผนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
เช่นการให้ทุนส าหรับการฝึกอบรมแก่อาจารย์ปีละ 5,000 บาท /คน/ปี 
สนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบประกาศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ET 4.1-3 -1  ร า ย ง า น
ก า ร ป ร ะ ช ุม  ค รั ้ง ที่  
2/2558  
 
ET 4.1-3-2 อนุมัติเงิน
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2) หลักสู ตร มีการประชุมวางแผนให้  อาจารย์ ของบวิจัยจาก    
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกับอาจารย์ในการท าวิจัยและให้อาจารย์หา
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียน
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

(D) จากการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ท าให้ 

             1) อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ ร่วมกับอาจารย์กระวี อนนตรี เขียนขอ
ทุนวิจัยแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรื่องเครื่องช่วยเดิน  

             2) อาจารย์กระวี อนนตรี ร่วมกับอาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง เขียนขอ
ทุนวิจัยแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรื่องสเก็ตบอร์ดฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน 

             3) อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง ร่วมกับอาจารย์กระวี อนนตรี เขียนขอ
ทุนวิจัยแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรื่องแผงไฟป้ายสัญญาณจุดตรวจจราจร
พลังงานแสงอาทิตย ์

4) อาจารย์กระวี อนนตรี กับอาจารย์สมพงษ์ แก้วหวังได้เข้าร่วมการ
แข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 4 (Cabling Contest Training 2016) รอบ
คัดเลือกภาคใต้  

(C) จากการประเมินผลการด าเนินงานพบว่า 
จากการเขียนขอทุนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ส่งไป 3 เรื่อง ได้มี

การอนุมัติ 2 เรื่อง 
1) อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ ร่วมกับอาจารย์กระวี อนนตรี เขียนขอ

ทุนวิจัยแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรื่องเครื่องช่วยเดิน ได้รับงบประมาณ 
300,000 บาท 

2) อาจารย์กระวี อนนตรี ร่วมกับอาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง เขียนขอ
ทุนวิจัยแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 เรื่องสเก็ตบอร์ดฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน
ได้รับงบประมาณ 213,300 บาท 

และเขียนขอทุนวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ไป 3 เรื่อง ได้มีการ
อนุมัต ิ3 เรื่อง 

1. อาจารย์บุษราคัม ทองเพชรเขียนขอทุนเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559
เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาการวิจัย
ทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตได้รับงบประมาณ 10,000 
บาท 

2. อาจารย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์ ร่วมกับ อาจารย์วรลักษณ์  บัวบุษ  เขียน
ขอทุนเงินรายได้ปี งบประมาณ 2559เรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
ความสามารถการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ

สนับสนุนแผ่นดิน 
ET 4.1-3-3 อนุมัติเงิน
รายได้ 
ET 4.1-3-4 Cabling 
Contest แข่งขัน 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
งบประมาณ 10,000 บาท 

3. อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร ร่วมกับ อาจารย์พิชิต   เพ็งสุวรรณ เขียน
ทุนงบเงินรายได้  ปีงบประมาณ 2559เรื่องการพัฒนาระบบประเมินหลักสูตร
วิชาชีพแบบออนไลน์ในรูปแบบ ERPAI-2 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับงบประมาณ 10,000 บาท 

จากนั้นการน านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 4 
(Cabling Contest Training 2016)รอบคัดเลือกภาคใต้โดยมีอาจารย์กระวี 
อนนตรีกับอาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง เป็นที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
หนึ่ง  

(A)หลั กสู ตรฯ  ส่ ง เสริม ให้ อาจารย์ท่ าน อ่ืนๆ  ได้ ขอ ทุ น วิ จั ยจาก
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและใช้ในการขอต าแหน่ง
วิชาการ 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ การของบงานวิจัย
งบประมาณ 2560 และการเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 4 
(Cabling Contest Training 2016) รอบคัดเลือกภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง 

เป้าหมายของปีนี้  :3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

40 3.33 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ 0 0 ตารางที่ 4.2-1 -ตารางที่ 4.2-6 

เฉลี่ย 8.33/3=2.77  

เป้าหมายของปีนี้  :3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2.77  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5  

 

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 2  

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

ร้อยละ 
 

40 
=(2/5*100) 

ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 3.33 
=(40/60)*5 

 
 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน 0.20   ตารางที่ 4.2-1 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ ไม่อยู่ ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.6 

 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 -  
จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์    
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ประจ าหลักสูตร 
จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-   

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-   

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์   

(P)ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 หลักสูตรได้รวมและพิจารณา
ถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือให้ส่งผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น 

1) การให้ทุนส าหรับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) มีการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรมและชัดเจน 
3) มีการสนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม

ระเบียบประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
4) มีการสนับสนุนด้านการท าวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/ หลักสูตร 
5) มีการจัดสถานที่ ห้องพักอาจารย์ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6) มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ  
(D) หลักสูตรมีการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 และ

ในรอบ 5 ปี พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์ยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการลาศึกษาต่อ 
ลาออก และโอนย้าย ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คนหลักสูตร ได้ ให้อาจารย์ยื่น
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 จ านวน 3 ทุน 

 (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมติดตามผลการคงอยู่ของอาจารย์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 หลักสูตรไดส้อบถามถึงงานวิจัย หลักสูตร
ไดร้ับอนุมัตทิุนสนับสนุนงานวิจัยแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 เรื่อง 

1. อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ ร่วมกับอาจารย์กระวี อนนตรี เขียนของบวิจัยแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2560 เรื่องเครื่องช่วยเดิน ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท 

2. อาจารย์กระวี อนนตรี ร่วมกับอาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง เขียนของบวิจัยแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2560 เรื่องสเก็ตบอร์ดฟ้ืนฟูการเคลื่อนไหวแขนได้รับงบประมาณ 213,300 

 
ET 4.3-1-1 
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่  
2/2558  

ET 4.3-1-2
ทุนสนับสนุน
งานวิจัยรายได้ 
ET 4.3-1-3
ทุนสนับสนุน
งานวิจัย
แผ่นดิน 
 
ET 4.3-1-4 
ตารางสอน 
1/2558และ
2/2558 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -37-  
 

บาท 
และเขียนของบวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ไป 3 เรื่อง ได้มีการอนุมัต ิ3 เรื่อง 
1. อาจารย์บุษราคัม ทองเพชรเขียนของบเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559 เรื่องการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) วิชาการวิจัยทางการศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตได้รับงบประมาณ 10,000 บาท 

2. อาจารย์กรภัทร  เฉลิมวงศ์ ร่วมกับ อาจารย์วรลักษณ์  บัวบุษ  เขียนของบเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2559เรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการตั้งเป้าหมายในการ
เรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยได้รับงบประมาณ 10,000 บาท 

3. อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร ร่วมกับ อาจารย์พิชิต   เพ็งสุวรรณ เขียนของบเงิน
รายได้  ปีงบประมาณ 2559เรื่องการพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบออนไลน์ใน
รูปแบบ ERPAI-2 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับ
งบประมาณ 10,000 บาท 
         (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการด าเนินงานและพิจารณาจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา เพ่ือ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อไป งานวิจัยในหลักสูตรยังมีน้อยเนื่องจากจ านวนคาบสอน
อาจารย์ยังมีจ านวนมากเลยส่งผลให้เวลาในการเขียนวิจัยมีน้อย 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

รายการ ปีการศึกษา 
2556 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2557 
(คน) 

ปีการศึกษา
2558 

(ปีประเมิน) 
(คน) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5 5 5 คงเดิม 
 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
             (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกับคณะฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 20
เมษายน 2559 เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร   

        (D) หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรจาก
คณะ ฯ น ามาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 5  ด้าน ได้แก่ 
            1) ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 
            3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
            4) ด้านการบริหารหลักสูตร 
            5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      (C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

โดยภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

ET 4.3-2-1
รายงานการ
ประชุมครั้งที ่6 
ET 4.3-2-2
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสูตร  
ET 4.3-2-3ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -38-  
 

 ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
 ด้านระบบการบริหารอาจารย์  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
 ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
 ด้านการบริหารหลักสูตร  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

         (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 26 
พฤษภาคม 2559 เพ่ือสรุปผลและปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการโดยพิจารณาด้าน ด้านการบริหารหลักสูตรเนื่องจากได้คะแนนน้อยที่สุด (4.40) 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปีการศึกษา 
.... 

(ค่าเฉลี่ยเต็ม 
5) 

ปีการศึกษา 
.... 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2558 

(ปีประเมิน) 
(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสตูร 

 N/A 4.60   

 

หลักสูตร 
ET 4.3-2-1
รายงานการ
ประชุมครั้งที ่7 
 

เป้าหมายของปีนี้  :3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

4.1 ระดับ..3.0....... ระดับ 3   
4.2    

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้  
(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ..3.0....... ร้อยละ 5  
4.2 (2) ร้อยละ..3.0....... ร้อยละ 2.5  
4.2 (3) ร้อยละ..3.0....... ร้อยละ 0  

4.3 ระดับ..3.0....... ระดับ 3   
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปีที่ 
2 

ชั้น
ปีที่ 
3 

ชั้น
ปีที่ 
4 

ชั้น
ปีที่ 
5 

ชั้น
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2553 66 54 52 51 50 7 19 28.79 43 65.15 4 6.06 
2554 103 82 76 73 71  32 31.07     
2555 87 74 64 61   26 29.88     
2556 84 73 65    19 18.39     
2557 76 63     13 17.10     
2558 69            

ปีประเมิน             
รวม             

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านการศึกษาไม่เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนส าเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ 
(ระดับ ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาสายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

2.ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาเช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษมี ค่อนข้างน้อย 

3. นักศึกษาสอบได้รับราชการระหว่างเรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
ของความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งม่ันที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรับนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา ประกอบด้วย การรับนักศึกษา(โควตา) การรับนักศึกษา(รับตรง) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 การรับนักศึกษา 
1. หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ 

1.1 วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครโควตาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พร้อมน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1.2 ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของ
หลักสูตร 

1.3 ก าหนดจ านวนนักศึกษา 
1.4 ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2557  
 
ET 3.1-1-2 แผนการรับ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1.5 ก าหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6 พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
1.7 การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวนักศึกษา 

 
2. ฝ่ายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศรับ
สมัครของคณะฯ  

3.รับนักศึกษา/พิจารณาคุณสมบัติ 
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
6.ประกาศผลโควตา 
7.รายงานตัวโควตา 
8.ประชุมสรุปผล 

8.1 จ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
8.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ด าเนินการรับนักศึกษาโดยใช้ระบบและ
กลไกของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

(P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 11 
กันยายน 2557 วางแผนการรับนักศึกษาใหม่โดยวิเคราะห์ปัญหาการรับสมัคร
โควตา แนวทางการแก้ปัญหาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้น าแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในรอบปี 2557  มาปรับปรุง
กระบวนเกี่ยวกับการรับนักศึกษา โดยจะมุ่งเน้นปรับปรุงรูปแบบของการแนะ
แนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับนักศึกษา
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ได้สรุปผลการประชุมวางแผนการรับนักศึกษา 
รายชื่อกรรมการ สอบสัมภาษณ์ และรับรายงานตัว ก าหนดจ านวนนักศึกษา 
ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศรับสมัครของคณะฯ และ
แจ้งไปยังงานทะเบียนเพ่ือประกาศรับสมัครนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด  

        ในปีการศึกษา 2558 แผนการรับนักศึกษา จ านวน 70 คน โดย มี
โควตา จ านวน 30 คน รับตรง จ านวน 40 คน โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือ ม.6 
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีผลการเรียน
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนดและเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการรับนักศึกษา       

(D)หลักสูตรมีการน าระบบการรับนักศึกษามาใช้ในการปฏิบัติ /หรือ

นักศึกษาใหม่ 
ET 3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ และรับ
รายงานตัว 
ET 3.1-1-3 ประกาศการรับ
สมัครนักศึกษา 
ET 3.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการออกข้อสอบ 
ET 3.1-1-5 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ด าเนินการส าหรับรับนักศึกษาทั้งในส่วนของการรับนักศึกษา โควตา รับตรงและ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีนักศึกษามารายงานตัวประเภท โควตา 
จ านวน 21 คน รับตรงจ านวน 27 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 48 คน โดยนักศึกษาที่
รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
และคณะก าหนด 
       (C) ในปีการศึกษา 2558 เมื่อหลักสูตรได้มีการประกาศผลการรับสมัครทั้ง
นักศึกษาประเภท (โควตา) ประเภท (รับตรง) จะเห็นได้ว่า ยังขาดอีก 22 คน
จ านวนของแผนรับกับจ านวนของนักศึกษาที่มารายงานตัวนั้นไม่สอดคล้อง  

(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลจากผลการด าเนินงานการรับ
นักศึกษา เพ่ือพิจารณาจ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา ปัญหาและขอเสนอแนะ
ต่าง ๆ ปรากฏว่า จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวไม่สอดคล้องกับแผนการรับ
นักศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงได้เรียกรายชื่อนักศึกษาที่มีรายชื่อส ารองในรอบโค
ตาและรับตรงมาแทน และมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา ในปี
ถัดไปโดยเพ่ิมการกลั่นกลองนักศึกษาที่ต้องการเรียนจริงในหลักสูตรจริงๆ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงที่จะได้จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอ และหลักสูตรยังมีแผนที่จะให้
คณะประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มากกว่าแผนเพ่ือลดความเสี่ยงในการรับ
นักศึกษาได้ไม่ตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณา 
1.1 จ านวนนักศึกษา 
1.2 คุณสมบัตินักศึกษา 

2.จัดกลุ่มนักศึกษา เพ่ือเรียนปรับพื้นฐาน 
3.ด าเนินการปรับพื้นฐาน 

4.ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5.ประชุมสรุปผล 

5.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพ้ืนฐาน 

5.2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 
6.ประชุมติดตามและประเมินผล ของระบบและกลไกการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
6.1 ความพึงพอใจของผู้เรียน 
6.2 ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3 รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1-2-1  รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 2 
ET 3.1-2-2 โครงการ
จัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
ET 3.1-2-3 ตารางการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อม 
ET 3.1-2-4 ผลการเรียน
นักศึกษา ปี1/2557 
ปี1/2558 
ET 3.1-2-5 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาและ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
      (P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ประชุม
วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยวิเคราะห์ปัญหาจากแผนการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปีการศึกษา 2558 ว่าด้วย
เรื่องการสอนปรับพ้ืนฐาน ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมากขึ้น  
โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา คุณสมบัตินักศึกษา ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา 
เช่น เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีน้อย การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีอาจจะ
ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร รูปแบบการสอนยังไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น 
และด าเนินการวางแผนจัดกลุ่มนักศึกษาตามความรู้ความสามารถของนักศึกษา 
วางแผนเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน เป็นต้น 
         (D) หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาซึ่ งด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยด าเนินการระหว่างวันที่  17 -28 สิงหาคม 2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
              1. ในวันรายงานตัวทางคณะฯ จะแจ้งก าหนดวันที่นักศึกษาใหม่ทุก
คนจะต้องเข้ารับการเรียนปรับพื้นฐาน  
              2. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้า
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
ปรับความรู้พ้ืนฐานในรายวิชา  

- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

              3. หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการ 
โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาทุกหลักสูตรภายในคณะ ทั้งนี้คณะได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม 
และโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
       (C) หลักสูตร ฯ สรุปผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาแต่ละคน โดยพบว่า
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา สามารถช่วยให้นักศึกษามีความ
พร้อมต่อการเรียนมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือนักศึกษาที่เข้าใหม่จะได้
รู้จักกับเพ่ือนใหม่ในระหว่างที่เรียนปรับพ้ืนฐาน ผลการเรียนของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2558 สูงกว่าผลการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากยิ่งขึ้น และเมื่อเปิดภาคเรียนก็จะส่งผลให้นักศึกษาใหม่สนิทกันและช่วยกัน
ท างานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามที่ก าหนดทั้งนี้จากโครงการคุณธรรม
จริยธรรมและโครงการปฐมนิเทศ  พบว่านักศึกษามีการเตรียมตัวในการเรียน

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
         (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประชุมติดตามและ
ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโครงการ
ปฐมนิเทศ และโครงการคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป และพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

1. ก าหนดแผนในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น ด้านงบประมาณ วัน
เวลาในการด าเนินงาน และจ านวนอาจารย์ผู้สอน 

2. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนปรับพ้ืนฐานให้เป็น
รูปธรรม 

3. หากคณะฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ให้หลักสูตร ฯ พิจารณาด าเนินการจัดการเรียนการสอนเอง 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2557  
 

เป้าหมายของปีนี้  : .3.0...  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่
มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

  
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
หลักสูตร มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดช่องทางเวลาการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 
5. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

       ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
        (P)อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 
20 สิงหาคม 2558 เพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนว 
แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 ส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) และจัดส่งให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาลงในระบบต่อไป 
     นอกจากนี้ประธานหลักสูตรยังมอบอาจารย์ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้
ควบคุมดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
                 1. การจัดตารางและเวลาให้ค าปรึกษา 
       2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
       3. การแนะแนวเรื่องทุนการศึกษา 
       4. การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 
         (D) จากการประชุมหลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่นักศึกษา โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
ด้านอ่ืนๆ ตามที่นักศึกษาต้องการ โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษา เช่น ตารางนัดหมายในแผนการสอน สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
     *กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้
ทราบอย่างเร่งด่วน            
         (C)อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีมีการน า
ข้อมูลของนักศึกษาจากหลายท่านๆ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงิน ด้านการเรียน 
ปัญหาส่วนตัว ปัญหายาเสพติด นอกจากนี้จากข้อมูลพบว่านักศึกษาบางส่วนขาด
การติดต่อทั้งตัวนักศึกษาและผู้ปกครอง 
           ตั้งนี้มีอาจารย์รายงานการรับทุนการศึกษาของนักเรียนศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2-1-1 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3 
ET 3.2-1-2 การยืนยันการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา 
จากระบบ 
ET 3.2-1-5 แบบฟอร์มแผน
ฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะ
วิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 
และรอพินิจ 3 
ET 3.2-1-4 ช่องการให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -50-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
         (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการก ากับติดตามผลการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา และให้มีการรายงานผลพร้อมหลักฐานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง กรณีที่
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขั้นต้น ให้เสนอเรื่องไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
         นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับคณะ ในเรื่องแบบฟอร์มแผน
ฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดยมีการมอบ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและรายงานผลมายังคณะฯอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที2่1 

 
  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
          1.ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 

1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
          2. หลักสูตรจัดท าโครงการด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมขึ้นมา 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -51-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
โครงการฯ และหลักสูตรฯ เปิดสอนรายวิชานวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
          3. สรุปผลโครงการที่ด าเนินการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 

ในปีการศึกษา 2558หลักสูตร ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
        (P)ประชุมอาจารย์ในหลักสูตรในวาระการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20
สิงหาคม2558 เพ่ือวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยในที่ประชุมเห็นว่านักศึกษาควรมีทักษะพ้ืนฐานที่ต้องใช้ในการ
ท างานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทักษะทางสารสนเทศและทักษะ
ทางด้านชีวิตและอาชีพและจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติ โดยมี
รายละเอียดการพิจารณาและวางแผนดังนี้ 
 1. จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งหาวัสดุฝึกสื่อการสอน 
 2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
         (D) หลักสูตรได้น าแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันใน
เวทีระดับชาติ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมพร้อม 
 2. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 

 จากการทบทวนงานวิจัยของ ในปี 2558 หลักสูตรยังไม่งานวิจัย จึงได้
วางแผน โดยให้ปรึกษา นายธนัสถ์  นนทพุทธ เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียนวิจัย
ของงบปีวิจัย 2560 ให้กับ อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 
เพราะอาจารย์ที่ประสบการณ์น้อยในการเขียนของบวิจัยและการเขียนของบ
งานวิจัยในปีงบประมาณ 2560  
 3.การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการ
แข่งขันท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์ เช่นกิจกรรม Teaching Academy  
 3.4 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาโดยการเข้าร่วม
โครงการที่สะท้อนถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรือสาธารณะ เช่น โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
        (C)จากการน ากิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
พบว่านักศึกษามีความสนใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม นักศึกษาได้ฝึกคิด 
ฝึกการค้นหาวิธีการและความรู้จากแหล่งหรือสื่อต่างๆ มาใช้ในการท ากิจกรรม ได้มี
ทบทวนสื่อการสอน และมีการแบ่งกลุ่มกันท างาน จนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขันทั้ง 3 กิจกรรมจากการแข่งขันที่เก่ียวข้องกับงานด้านครุศาสตร์ เช่นกิจกรรม 
Teaching Academy ได้รับรางวัลรองชนะเชิล และให้ปรึกษา นายธนัสถ์  นนท
พุทธ เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียนวิจัยของงบปีวิจัย 2560 ได้รับการอุมัติ 2 เรื่อง

 
 
 
ET 3.2-2-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2558 
ET 3.2-2-2 โครงการ
Teaching  academy 
ET 3.2-2-3 โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ET 3.2-2-4 การแข่งขันสุด
ยอดฝีมือสายสัญญาณปี 4  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -52-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และการที่ก็ตามในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นยังขาดการมีส่วนร่วมและไม่ครอบคลุมกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร 
        (A)ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไปควรให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณในการสนับสนุน พร้อมทั้งขออนุมัติเงิน
สนับสนุนและวางแผนในการจัดการเครื่องมือให้เหมาะสมและเพียงพอกับการ
เรียนรู้ 
 

เป้าหมายของปีนี้  : ..3.0..  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -53-  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การคงอยู่   
 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
ที่

รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน
ที่คงอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

ร้อยละ
ของการ
คงอยู่ 

2553 66 43 4 19 71.21 
2554 103 49 20 34 66.99 
2555 88  60 28 68.18 
2556 83  60 23 72.62 
2557 70  58 12 82.86 
2558 64  52 12 81.25 

 
(P) หลักสูตรฯมีการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 22 ตุลาคม 2558เพ่ือวางแผนในประเด็น
ของการคงอยู่ของนักศึกษา โดยในการวิเคราะห์จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
นักศึกษา ดังต่อไปนี้  
          1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน วิธีการ
เรียนรู้ ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
         2. เงนิทุนเพื่อการศึกษาเช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
         3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่างๆ  

ประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อ
ประสานงานไปยังคณะ (ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและด าเนินการต่อไป 
         (D)ในปีการศึกษา 2558 จากข้อมูลทีเก่ียวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า  
              - รุ่นปีการศึกษา 2553 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 71.21 จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุนักศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
              - รุ่นปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 66.99 จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุนักศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และพบว่าเกิดจาก
สาเหตุ สอบติดราชการ เลือกเรียนที่ใหม่ พ้นสภาพ และทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
            - รุ่นปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 68.18 จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุ สอบติดราชการ,เลือกเรียนที่ใหม,่พ้นสถาพ 
           - รุ่นปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 72.62จากการหายไปพบว่า
เกิดจากสาเหตุ สอบติดราชการ,เลือกเรียนที่ใหม,่พ้นสภาพและไม่สามารถติดต่อได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.3-1-1 
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
4/2558 
ET 3.3-1-2 
ทุนการศึกษา 
 ET 3.3-1-3 
โครงการปรับ
พ้ืนฐาน 
ET 3.3-1-4
รายงานการ 
ประชุมครั้งที่ 4  
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -54-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

          - รุ่นปีการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 82.86จากการหายไปพบว่า
เกิดจากสาเหตุ สอบติดราชการ,เลือกเรียนที่ใหม,่พ้นสภาพและไม่สามารถติดต่อได้ 
         - รุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 81.25จากการหายไปพบว่า
เกิดจากสาเหตุ สอบติดราชการ,เลือกเรียนที่ใหม,่พ้นสภาพและไม่สามารถติดต่อได้ 
         จากปีการศึกษาทุกปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่หายไปเกิดมาจากสาเหตุสอบ
ติดราชการ,เลือกเรียนที่ใหม,่พ้นสภาพและไม่มาลงทะเบียนและไม่สามารถติดต่อได้ 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารส านักงานหลักสูตรฯ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเช่น ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน 
ตารางสอน ทุนการศึกษา แหล่งงาน และงานด้านพัฒนานักศึกษา 
         (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมและพิจารณาประเด็นนักศึกษาออกระหว่าง
เรียนซึ่งสาเหตุที่พบมากที่สุด ได้แก่ นักศึกษาได้งานท าในขณะที่ยังศึกษาอยู่ ปัญหาทาง
ครอบครัวเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาย้ายที่ เรียน และปัญหาที่ เกิดจาก
สิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
         (A) จากประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้มีการร่วมประชุมถึงประเด็น
ปัญหาที่ท าให้นักศึกษาลาออกระหว่างเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือนักศึกษาให้
สามารถคงอยู่ได้ตลอดจนจบการศึกษา มีข้อสรุปดังนี้ 
 1. จัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น ทุนมูลนิธิพลเอก
เปรม ทุนช่างกลโรงงาน ทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยฯทุนจากบริษัทเอกชน 
 2. จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา  
          หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าแผนการ
เรียนใน 1 ปีการศึกษา ให้กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ระดับวิกฤต รอพินิจและนักศึกษา
ค้างจบ  
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาที่
เร่ิมใช้

หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปี
ที่ 
2 

ชั้น
ปี
ที่ 
3 

ชั้น
ปี
ที่ 
4 

ชั้น
ปี
ที่ 
5 

ชั้น
ปี
ที่ 
6 

อัตราการคง
อยู ่
ของ

นักศึกษา 

ร้อยละที่
เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีที่

ผ่านมา) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

2553 66 54 52 51 50 7 71.21   

2554 103 82 76 73 71  66.99 4.22  

2555 87 74 64 61   68.18 -1.19 ลดจากปีที่ผ่าน
มา 

2556 84 73 65    72.62 4.44 เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

2557 76 63     82.86 10.24 เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

2558 69      84.21 1.35 เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

ปีประเมิน          
 

การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
เป็นหลักสูตรที่มีการควบคุมโดย คุรุสภา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบ
วิชาชีพครู ซึ่งอนุมัติและออกให้โดยคุรุสภาซึ่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรก าหนดให้เรียน 5 
ปี  โดยที่เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีการศึกษา และฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษา 1 ปี
การศึกษา และก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนผ่านทุกวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด จึงจะ
สามารถออกฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ในสถานศึกษาครบ 1 ปีการศึกษาแล้วก็จะถือว่าส าเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรมีระบบและ
กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่20 สิงหาคม 2558เพ่ือวางแผนให้
นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการเรียนโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.มีระบบการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเรียน 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน 
4.มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายเพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่

นักศึกษา 
5.มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ให้แก่นักศึกษา 
6.มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

        (D) หลักสูตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1.มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงการให้

ค าปรึกษาให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังมีระบบ
ติดตามช่วยเหลือให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีปัญหา  

2.มีการจัดปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน ทุก ๆ ปีการศึกษา ซึ่งจะมีการปรับ
พ้ืนฐานในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาช่างพ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

 (C) หลักสูตรและรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก และมีนักศึกษา
จบตามหลักสูตรจ านวน 2 รุ่น โดยส าเร็จการศึกษาตามหลักหลักสูตรโดยเฉลี่ยร้อยละ 
54.43 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 65.15 
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 47.57 
ซ่ึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้นพบว่าเกิดขึ้นมาจากหลาย

ปัจจัย เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน นักศึกษาออกกลางคัน  
ตกค้างจากผลการเรียนในวิชาศึกษาทั่วไปเนื่องจากพ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2-2-1 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
3/2558 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -56-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
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นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาโครงงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น  
    (A) มีการจัดท าแผนฟื้นฟูนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในภาวะวิกฤต รอพินิจและนักศึกษา
ค้างจบ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้จัดท าแผนฟ้ืนฟู และรายงานผลการ
ด าเนินงานมายังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
ตารางแสดงแนวโน้มการส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
การส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีที่ผ่านมา) สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2557 65.15 - - 
2558 47.57 -17.58 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

     
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
            (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายในหลักสูตรเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 (D) หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร  
      หลักสูตร น ามาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 7  ด้าน ได้แก่ 

                1) ด้านหลักสูตร 
                2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
                3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 
                4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
                5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
                6) ด้านการวัดและประเมินผล 
                7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

(C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
โดยภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้  

                1) ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
                2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
                3) ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
                4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
                5) ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
                6) ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
                7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
                ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษา (มีอะไรบ้าง/ไม่มี และถ้ามีควรท าอย่างไร) 

 
ET 3.2-3-1
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตร 
ET 3.2-3-1 ช่อง
ทางการแนะ
แนวนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

         (A)อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่  6 เพ่ือสรุปผลและปรับปรุง
แผนการบริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 นั้น ไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากนักศึกษา แต่หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพการ ดังนี้ 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกจัดกิจกรรม 5 ส และอาจารย์แต่ละท่านก ากับดูแล
ความพร้อมของห้องเรียน ห้องนอกเวลา ห้องน้ า และอ่ืนๆ 

 ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ มอบอาจารย์แต่ละท่านดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน 
ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯกิจกรรมแนะน า
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ประกาศช่องทางการรับข่าวสาร 
facebook และ Line กลุ่มเฉพาะ นศ. แต่ละรุ่น 

 ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่
นักศึกษา 

ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
รายการ ปีการศึกษา 

.... 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
.... 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2558 

(ปีประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

  4.19 คงเดิม/เปลีย่น 
แปลงจากปีท่ี
ผ่านมา เนื่อง

จาก........ 

ปีประเมิน
เทียบกับ
ปีท่ีผ่าน

มา 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  :3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย .ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 3.0 3   
3.2 3.0 3   
3.3 3.0 3   
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2557 2558 25.. ปีประเมิน ค่าเฉลี่ย 

2553 จ านวนจบในรุ่น 43     
 
 

ค่าเฉลี่ย
ของร้อย
ละแต่ละ

ปี 

จ านวนรับเข้าในรุ่น 66    
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 65.15    

2554 จ านวนจบในรุ่น  49   
จ านวนรับเข้าในรุ่น  103   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น  47.57   

 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น =       จ านวนจบในรุ่น 
       จ านวนรับเข้าในรุ่น 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบเกิดข้ึนมาจากหลายปัจจัย ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน  
2. นักศึกษาออกกลางคันเนื่องจาก  

2.1 ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนการสอนของระบบมหาวิทยาลัยได้ 
2.2 ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

3. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากพ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับ
มัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน 

4. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาโครงงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติงานตามแผน 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2557(แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ 31 กรกฎาคม 2559 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 43 65.15 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา2557 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 

การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
43 100 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

24 55.81 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 9.30 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

29 67.44 

X 100 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
ตรงสาขาที่เรียน 16 37.21 
ไม่ตรงสาขาที่เรียน 6 13.95 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

3 6.98 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

0 0 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 3 6.98 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

3 6.98 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 78.37 
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

3.92 

เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2557(แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
66.20 31 4.41 สรุปความพึง

พอใจของ
ผู้ประกอบการ
ต่อบัณฑิต ปี
การศึกษา 
2557 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม  5 4.76 
   (2)ด้านความรู้  5 4.12 
   (3)ด้านทักษะทางปัญญา  5 4.49 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  6 4.51 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5 4.33 

 
  (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด/ตาม มคอ.2 
ของแต่ละหลักสูตร 

 5 4.47 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 37 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

37 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

34.88 

 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 20 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 34.88   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่ เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 ร้อยละ 20 ร้อยละ 34.88   
2.2 ร้อยละ 20 ร้อยละ 100   
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หมวดที่ 4 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

รหสัวิชา วิชา 

สถานะ 
(แสดงหรือ  ) 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

เปิด
สอน มีเน้ือหาครบ A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

10110011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      1/2558 7 5 5 8 2 3 1 0 0 0 0 0 31 31 

1014002 เทคนิคการเขียน       1/2558 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

1021001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์      1/2558 2 4 15 18 14 1 2 1 0 0 0 0 57 56 

1021002 
มนุษย์สัมพันธ์และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ       1/2558 1 5 14 8 0 0 0 3 0 0 0 0 31 28 

1021005 จิตวิทยาทั่วไป      1/2558 1 6 13 23 7 5 1 2 0 0 0 0 58 56 

1023006 แบดมินตัน       1/2558 6 14 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 30 29 

102510155 คณิตศาสตร์ 1      1/2558 4 2 1 1 6 7 8 19 0 0 0 23 71 29 

1025104 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร       1/2558 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 0 1 19 2 

2032007 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร      1/2558 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

2032008 แหล่งพลงังานทางเลือก       1/2558 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

2033001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์      1/2558 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  

รหสัวิชา วิชา 

สถานะ 
(แสดงเครื่องหมาย หรือ 

) 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

เปิดสอน 

มี
เนื้อหา
ครบ A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

10110011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2/2558 1 6 12 4 4 2 1 1 0 0 0 3 34 30 

1012004 จิตวิทยาทั่วไป       2/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

1021001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์     2/2558 9 12 18 9 13 8 1 2 0 0 0 0 72 70 

1021002 
มนุษย์สัมพันธ์และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ       2/2558 0 0 4 0 9 2 1 0 0 0 0 0 16 16 

1021005 จิตวิทยาทั่วไป      2/2558 0 0 5 11 7 4 0 2 0 0 0 0 29 27 

1021007 
วัฒนธรรมและขนบประเพณี
ของภาคใต ้       2/2558 0 11 23 12 0 0 0 1 0 0 0 0 47 46 

1021008 
อารยธรรมไทยในบริบทโลกา
ภิวัตน์      2/2558 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 

1021009 สารัตถะแหง่ความงาม      2/2558 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1022002 
สันติภาพและความมั่นคง
ของมนุษย ์       2/2558 1 5 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 17 17 

1023003 บาสเกตบอล     2/2558 4 7 3 5 0 0 0 3 0 0 0 0 22 19 

1023006 แบดมินตัน       2/2558 7 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

102510155 คณิตศาสตร์ 1      2/2558 0 0 0 1 2 0 2 11 0 0 0 3 19 5 

1025104 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร       2/2558 0 2 1 2 5 1 5 3 0 0 0 0 19 16 

1033001 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา      2/2558 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

111310155 
โภชนาการส าหรับการจัด
อาหารครอบครัว      2/2558 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

1312002 ภาษาอังกฤษ 2       2/2558 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

2016004 
มนุษย์และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ      2/2558 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2031001 คณิตศาสตร์ทั่วไป      2/2558 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

2032002 ฟิสิกส์ทั่วไป       2/2558 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 

5311233 การเป็นผูป้ระกอบการใหม ่      2/2558 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 

รหสัวิชา วิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย
หรือ  ) 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

ลงทะเบี
ยน 

สอบ
ผ่าน 

14011101 คุณธรรมและความเป็นคร ู      1/2558 15 11 13 9 4 1 2 7 0 0 0 0 62 55 

14011306 การวิจัยทางการศึกษา     1/2558 16 12 13 7 4 3 4 2 0 0 0 0 61 59 

14012301 หลักวิชาชีพครูอาชีวะ      1/2558 5 17 19 12 7 0 0 2 0 0 0 0 62 60 

14012302 
การออกแบบและการพัฒนาสื่อ
มัลติมเีดีย      1/2558 6 10 17 20 5 2 0 1 0 0 0 0 61 60 

14012403 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1     1/2558 13 15 13 10 8 0 1 1 0 0 0 0 61 60 

14014501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกจิ 1      1/2558 39 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 49 

14014502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกจิ 2      1/2558 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

14015102 วัสดุวิศวกรรม     1/2558 0 3 8 20 21 7 1 3 0 0 0 0 63 60 

14015105 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      1/2558 3 12 18 12 13 1 1 1 0 0 0 0 61 60 

14016302 โครงงาน 2      1/2558 18 9 26 2 1 0 1 0 0 0 0 0 57 57 

14110101 งานทักษะช่างพื้นฐาน 1     1/2558 15 10 9 11 7 0 0 8 0 0 0 3 63 52 

1411110158 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น      1/2558 5 6 14 14 8 7 2 7 0 0 0 0 63 56 

1411110258 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น     1/2558 17 21 12 6 0 0 0 8 0 0 0 0 64 56 

14111103 อิเลก็รอนกิส์ก าลัง      1/2558 3 6 16 17 16 3 2 1 0 0 0 0 64 63 

1411210158 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิสเ์บื้องต้น      1/2558 1 1 5 1 10 12 25 7 0 0 0 0 62 55 

1411210258 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
เบื้องต้น     1/2558 20 24 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 62 55 

14112105 วงจรดจิิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร ์      1/2558 6 11 5 4 5 10 17 3 0 0 0 0 61 58 

14112208 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรดจิิตอล     1/2558  8 8 10 7 13 3 12 7 0 0 0 1 69 61 

14112320 นวัตกรรมอเิล็กทรอนิกส์เพือ่ชุมชน      1/2558 13 19 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 53 52 

14113101 หลักการของระบบสื่อสาร     1/2558 3 2 12 10 16 4 10 7 0 0 0 1 65 57 

14113102 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า      1/2558 1 1 8 6 13 22 10 0 0 0 0 1 62 61 

14113103 การสือ่สารดิจิตอล     1/2558  0 4 10 20 17 8 13 2 0 0 0 1 75 72 

14113105 การสือ่สารทางแสง     1/2558  9 6 10 4 15 9 1 8 0 0 0 1 63 54 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 

รหสัวิชา วิชา 

สถานะ 
(แสดงเครื่องหมาย

หรือ  ) 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

เปิด
สอน มีเนื้อหาครบ A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

14011202 เทคโนโลยีการศึกษา     2/2558 39 10 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 60 60 

14011303 จิตวิทยาการศึกษา     2/2558 20 16 13 6 3 3 0 1 0 0 0 0 62 61 

14011304 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา     2/2558 24 16 11 6 2 1 0 1 0 0 0 0 61 60 

14011305 การพัฒนาหลักสูตร     2/2558 37 11 9 2 0 1 0 1 0 0 0 0 61 60 

14011307 หลักและวิธีการจัดการเรียนรู ้     2/2558 18 15 3 12 7 3 1 1 0 0 0 0 60 59 

14012404 
การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2     2/2558 12 28 7 10 1 0 0 2 0 0 0 0 60 58 

14013301 
วิธีการสอนเฉพาะทาง
เทคโนโลย ี     2/2558 29 10 11 4 3 0 0 1 2 0 0 0 60 57 

14013306 ชุดการเรียนบนเครือข่าย     2/2558 5 11 7 8 18 2 7 2 0 0 0 0 60 58 

14013409 
วิธีการสอนในห้องประลอง
และโรงฝกึงาน     2/2558 22 11 13 10 3 0 0 1 0 0 0 0 60 59 

14014501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกจิ 1     2/2558 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

14014502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกจิ 2     2/2558 26 11 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 

14016301 โครงงาน 1     2/2558 37 5 9 2 0 0 0 2 6 0 0 0 61 53 

14016303 การฝกึงานทางวิศวกรรม     2/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 11 10 

14110102 งานทักษะช่างพื้นฐาน 2     2/2558 6 6 13 9 12 4 1 1 0 0 0 0 52 51 

1411110358 วงจรไฟฟ้า 1     2/2558 2 0 1 1 5 18 17 8 0 0 0 0 52 44 

14111105 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส ์     2/2558 7 7 3 9 6 9 7 4 0 0 0 0 52 48 

14111106 
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์     2/2558 24 6 6 3 3 3 6 1 0 0 0 0 52 51 

14112106 คณิตศาสตร์วิศวกรรม     2/2558 3 2 5 0 5 21 10 2 0 0 0 1 49 46 

14112210 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร ์     2/2558 13 11 14 9 6 5 1 2 0 0 0 0 61 59 

14113210 วิศวกรรมโทรศัพท ์     2/2558 9 12 21 17 1 0 0 1 0 0 0 0 61 60 

14114101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1     2/2558 2 0 7 20 13 14 4 0 0 0 0 0 60 60 

1411410158 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์     2/2558 2 3 12 25 8 2 0 0 0 0 0 0 52 52 

14114102 
การสือ่สารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์     2/2558 0 7 11 13 14 14 0 1 0 0 0 0 60 59 

1411410258 
ปฏิบัติเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์     2/2558 10 26 6 7 2 0 0 1 0 0 0 0 52 51 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ 
ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและ

สาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 

          1.ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพื้นฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกัน

คุณภาพ /  อัตลักษณ์/ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน 
          2.น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจากภายนอก 
          3.ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อก าหนดของ
หน่วยงาน 

ในปีการศึกษา  2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 
         (P) หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) โดยมีการ
เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปีการศึกษา 2558 
ซึ่งมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพื้นฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกัน
คุณภาพ /  อัตลักษณ์/ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 
น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจากภายนอก น าข้อมูลที่
ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจากภายนอก 
         (D ) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรใน
สาระรายวิชาของหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
ET 5.1-1-
1 ใน มคอ.
2 
ภาคผนวก 
ค 
 
ET 5.1-1-
2 การ
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สภา
วิชาการ 
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2 รางงาน
การ
ประชุม 
ครั้งที่ 
131-
7/2558 
สภา
มหาวิทยา
ลัย 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
       1. ปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากสาเหตุอะไรบ้าง 
           1.1 ความคว้าหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
           1.2 ปรับปรุงจากผลของการด าเนินงานในมคอ.7  
           1.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจุบัน 
           1.4 มติข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           1.5 ปรับปรุงรายวิชาฐานของคุรุสภา 
     2. มีการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับหลักสูตร 
     3 .มีการวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของรายวิชา ตลอดจนรายวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน 
     4. กรณีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต้องมีรายวิชาครบตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
ในการให้ใบประกอบวิชาชีพครู  
         (C) หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) โดยมีการ
เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปีการศึกษา 2558 
ซึ่งมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดย สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 131 -
7/2558 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
         (A)หลักสูตรได้มีการปรับปรุง มคอ.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพื้นฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกัน
คุณภาพ /  อัตลักษณ์/ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 

 
 
 
 
 

 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
ในปีการศึกษา  2558 หลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
       (P) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพื้นฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกัน
คุณภาพ /  อัตลักษณ์/ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน 
น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจากภายนอก 
น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะหข์้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจากภายนอก 

(D) การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง

 
 
 
 
ET5.1-2-1 
มคอ.2 ผล
การ
ปรับปรุง
หลักสูตร 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -69-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
วิชาการและเทคโนโลยี สถานการณ์และปัจจัยภายนอก ประกอบกับปรับปรุงจากผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเดิม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มติ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ความรู้และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยมีรายละเอียดประเด็นที่น ามาพิจารณาและปรับปรุง 

(C) โดยมีรายละเอียดประเด็นที่น ามาพิจารณาและปรับปรุงดังนี้ 
1. ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1. ความ
เปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

1. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
ทันสมัย 
 

1. ได้ท าการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องและรองรับกับ
เทคโนโลยีและทิศทางของอนาคตของคอมพิวเตอร์ ดังนี ้

14-114-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
14-114-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 

2. เน้น
ความส าคัญของ
การควบคุม
ระบบ
คอมพิวเตอร์
รวมถึงระบบฝัง
ตัว 

2. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้เกิดการเรียนรู้การควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์รวมถึงระบบฝังตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถต่อยอดสู่
เทคโนโลยีขั้นต่อไป โดยมีวิชา ดังนี้ 

14-114-103 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3(3-0-6) 
14-114-104 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 3(3-0-6) 
14-114-208 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(2-0-4) 
14-114-209 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์1(0-3-1) 

2. เทคโนโลยี
การสื่อสาร การ
สื่อสารไร้สาย
และเทคโนโลยี
สาระสนเทศได้
เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น 

1. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

1. ได้ท าการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดรับกับการสื่อสารไร้สาย
และเทคโนโลยีสาระสนเทศในวิชา ดังต่อไปนี้ 
14-114-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
14-114-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
14-114-310 การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
2. ได้ท าการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาทางด้านการสื่อสารให้ทันสมยั
มากขึ้น ดังนี ้
14-113-301 หลักการของระบบสือ่สาร 3(3-0-6) 
14-113-304 วิศวกรรมโทรศัพท์   3(2-3-5) 

3. ความก้าวหนา้
ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เพิ่มขึ้น 

1. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1. ได้ท าการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้
สามารถรองรับเทคโนโลยีอนาคตได้ ดังนี้ 

14-111-105 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 2(2-0-4) 
14-111-106 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กฯ 1(0-3-1) 
14-112-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
14-112-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1(0-3-1) 
14-112-103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1  2(2-0-4) 
14-112-104 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-1) 
14-112-105 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2  2(2-0-4) 
14-112-106 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-3-1) 

 

2. ปรับปรุงจากผลของการด าเนินงานใน มคอ.7 (สรุปข้อเสนอแนะ) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -70-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
2.1 ด้านความรู้ 
   2.1.1 นักศึกษา
แรกเข้ามีความรู้
พื้นฐานไม่เพียงพอ 

 
1. จัดโครงการปรับ
พื้นฐานในวิชาศึกษา
ทั่วไปและวิชาชีพ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพืน้ฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ (หมวดที่ 3 ข้อ 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 หน้า 7) โดยมวีิชาดังนี้ 

 - คณิตศาสตร์ 
 - ภาษาอังกฤษ 
 - วิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม 

2. จัดท ารายวิชา
ใหม่ที่เป็นวิชา
พื้นฐาน โดยให้เรียน
ในชั้นปีที่ 1 

1. ได้สร้างวิชาพื้นฐานเพื่อเสริมความเขม้แข็งทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
ดังนี้ 
14-110-101 งานทักษะช่างพื้นฐาน 1 3(1-6-2) 
14-110-102 งานทักษะช่างพื้นฐาน 2           3(1-6-2) 

3. ปรับปรุงรายวิชา
ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 
เดิม 

01-025-101 
คณิตศาสตร์ 1 
3(3-0-6) 
 
14-015-101  
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5) 
 
14-015-102 วัสดุ
วิศวกรรม3(3-0-6) 
 
14-015-103 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์ 
 
 3(2-3-5) 
14-015-104 
วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้
3(2-3-5) 
 
14-015-105  
ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

1. มีการจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพใหม่ดังนี้ 
ใหม ่
14-110-101 งานทักษะช่างพื้นฐาน 1 3(1-6-2) 
14-110-102 งานทักษะช่างพื้นฐาน 2  3(1-6-2) 
14-110-103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
14-110-104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 
14-111-101 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  2(2-0-4) 
14-111-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-1) 
14-112-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
14-112-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1(0-3-1) 
14-114-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
14-114-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 

2.2 ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
2.2.1 นศ. ขาด
ความกระตือรือร้น
ที่จะแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 

 
1. ปรับวิธกีารสอน

และการ
ประเมินผล 

 
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองมากขึ้นเพื่อมาอภปิรายในชั้น

เรียน และประเมินผลจากการน าเสนอ 

2.3 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.3.1 นศ. นศ. 

1. มีรายวิชา
เกี่ยวกบัการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
1. ได้ก าหนดวิชาที่เกีย่วข้องกับการต้องใช้การควบคุมคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพื่มขึ้น ดังนี้ 
14-114-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
14-114-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
14-114-103 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3(3-0-6) 
14-114-104 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 3(3-0-6) 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -71-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ขาดความช านาญ
ในการใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ขาดทักษะการ
สืบค้นข้อมูลและ
เรียบเรียงใหม่ 
 

14-114-310 การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
2. ปรับวิธกีารสอน

และการ
ประเมินผล 

2. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงและ
ประเมินจากแหล่งที่มาของข้อมูล การกลั่นกรองข้อมูลและการเรียบเรียง
ข้อมูล 

 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

    3.1 ความ
คิดเห็นของศิษย์
เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 
      3.1.1 ควรมี
วิชาปฏิบัติมากขึ้น 

 
1. เพิ่มรายวิชา
ปฏิบัต ิ

 
1. ได้จัดท ารายวิชาปฏบิัติขึ้นมาใหม ่ดังนี้ 
14-110-101 งานทักษะช่างพื้นฐาน 1  3(1-6-2) 
14-110-102 งานทักษะช่างพื้นฐาน 2  3(1-6-2) 

2. ปรับปรุงรายวิชา
พื้นฐานที่มีทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัต ิ
โดยการปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
และแบ่งวิชาให้
เป็นวิชาทฤษฎี
และวิชาปฏิบัติให้
ชัดเจน 

เดิม 
14-015-104 

วิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 
 3(2-3-5) 

14-112-101 
อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน  
 3(2-3-5) 

14-112-102 
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
 
 3(2-3-5) 

14-112-103 การ
ออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
 3(2-3-5) 

14-015-103 
เทคโนโลยี

1. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและแยกรายวิชาระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ
ออกมา โดยมวีิชาดังนี ้

 
ใหม ่
14-111-101 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น  2(2-0-4) 
14-111-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-1) 
14-112-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
14-112-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

  1(0-3-1) 
14-114-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  2(2-0-4) 
14-114-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
14-111-105 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   

  2(2-0-4) 
14-111-106 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กฯ  

  1(0-3-1) 
14-112-103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1  2(2-0-4) 
14-112-104 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-1) 
14-112-105 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2  2(2-0-4) 
14-112-106 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 1(0-3-1) 
14-114-205 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1  3(3-0-6) 
14-114-206 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2  3(3-0-6) 
14-114-207 ปฏิบัติการดิจิตอล  1(0-3-1) 
14-114-208 ไมโครคอนโทรลเลอร์  2(2-0-4) 
14-114-209 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์1(0-3-1) 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
คอมพิวเตอร์ 
 
 3(2-3-5) 

14-112-104 การวัด
และเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้าฯ
 3(2-3-5) 

14-112-105 วงจร
ดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
 
 
 
 3(2-3-5) 

     3.2  ความ
คิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต 

3.2.1 ควร
มีการฝึก
ทักษะด้าน
วิชาชีพ
ก่อนออก
ปฏิบัติงาน 

1. เพิ่มชั่วโมงของ
การฝึกงาน 

เดิม  
ใช้เวลา 320 ชั่วโมง

หรือ 8 สัปดาห ์

 
1. เพิ่มชั่วโมงของการฝึกงานให้มากขึ้นกว่าหลักสูตรเดิม 
ใหม ่
ใช้เวลา 400 ชั่วโมงหรือ 10 สัปดาห์ 

2. เพิ่มทักษะ
วิชาชีพ 

1 เสริมทักษะวิชาชพีให้แก่นกัศึกษา 
(หมวดที่ 2  แผนพัฒนาปรับปรุง หน้า 6) 
2. จัดการสอนแบบ Project Based Learningหรือ Problem  Based 

Learning เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสสถาณการณ์จริงและเกิดทักษะจากการ
แก้ไขปัญหาได ้

3.2.2 ควรมี
การเพิ่ม
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1. เพิ่มทักษะ
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 
 
เดิม 
01-312-001 

ภาษาอังกฤษ  1 
 
 3(3-0-6) 

01-312-002 
ภาษาอังกฤษ  2 
 
 3(3-0-6) 

 

1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนในวิชาภาษาองักฤษจ านวน 9 หนว่ยกิต จากเดิม
เพียง 6 หน่วยกิต 

ใหม ่
01-312-001 ภาษาอังกฤษ  1   3(3-0-6) 
01-312-002 ภาษาอังกฤษ  2   3(3-0-6) 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 

  4. มติข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
1. เนื้อหาใน
ค าอธิบาย
รายวิชาในบาง
รายวิชามีมาก
เกินไป ไม่
เหมาะสมกับ
จ านวนช่ัวโมง
เรียน 
 
 

1. กระจาย
ค าอธิบาย
รายวิชาออกไป 

 
 
 
เดิม 
14-015-104 

วิศวกรรมไฟฟ้า
เบ้ืองต้น 
 3(2-3-5) 

14-111-101 วงจรไฟฟ้า
 
 
 3(3-0-6) 

 
 
เดิม 
14-112-105 วงจร

ดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
 
 
 
 3(2-3-5) 

 
 
เดิม 
14-015-104 

วิศวกรรมไฟฟ้า
เบ้ืองต้น 
 3(2-3-5) 

14-112-101 
อิเลก็ทรอนิกส์
พื้นฐาน  
 3(2-3-5) 

14-112-102 
อิเลก็ทรอนิกส์
วิศวกรรม
 
 3(2-3-5) 

14-112-103 การ
ออกแบบวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์
 3(2-3-5) 

1. แบ่งค าอธิบายรายวิชาออกไปเป็นวิชาใหม่ และเพิ่มเนื้อหาท่ีเป็น
พื้นฐานหรือเนื้อหาท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่เข้าไป เพื่อความ
เหมาะสมของค าอธิบายรายวิชากบัระยะเวลา 

ใหม ่
14-111-101 วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้  2(2-0-4) 
14-111-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 1(0-3-1) 
14-111-103 วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6) 
14-111-104 วงจรไฟฟา้ 23(3-0-6) 
ใหม ่
14-114-205 ดิจิตอลอิเลก็ทรอนกิส์ 1  3(3-0-6) 
14-114-206 ดิจิตอลอิเลก็ทรอนกิส์ 2  3(3-0-6) 
14-114-207 ปฏิบัติการดิจิตอล  1(0-3-1) 
14-114-208 ไมโครคอนโทรลเลอร ์  2(2-0-4) 
4-114-209 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-1) 
ใหม ่
14-111-101 วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้  2(2-0-4) 
14-111-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 1(0-3-1) 
14-112-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์เบือ้งต้น 2(2-0-4) 
14-112-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์เบื้องต้น  

  1(0-3-1) 
14-112-103 วงจรอิเลก็ทรอนกิส์ 1  2(2-0-4) 
14-112-104 ปฏิบัติการวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-1) 
14-112-105 วงจรอิเลก็ทรอนกิส์ 2  2(2-0-4) 
14-112-106 ปฏิบัติการวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 21(0-3-1) 

5. ปรับปรุงตามมาตรฐานของคุรุสภา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1. ปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน
ของคุรุสภา 

1. ปรับปรุง
รายวิชาใน
หมวดวิชาชีพ
ครูตาม
มาตรฐานของ
คุรุสภา 

 
เดิม 
1.1.มาตรฐาน

ความรู ้
1.1.1 ภาษาและ

เทคโนโลยี
ส าหรับคร ู

1.1.2 การพัฒนา
หลักสตูร 

1.1.3 การจัดการ
เรียนรู ้

1.1.4 จิตวิทยา
ส าหรับคร ู

1.1.5 การวัดและ
ประเมินผล 

1.1.6 การบริหาร
จัดการใน
ห้องเรียน 

1.1.7 การวิจัย
ทางการศึกษา 

1.1.8 นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทาง
การศึกษา 

1.1.9 ความเป็น
คร ู

 
 
 
1.2.มาตรฐาน

1. ร่วมร่างรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูในกลุ่มครุศาสตร์
อุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยใช้มาตรฐานใหม่ของคุรสุภา ดังนี ้

ใหม ่
1.1. สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐาน 
1.1.1 ความเป็นคร ู
1.1.2 ปรัชญาการศึกษา 
1.1.3 ภาษาและวัฒนธรรม 
1.1.4 จิตวิทยาส าหรับคร ู
1.1.5 หลักสูตร 
1.1.6 การจัดการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรยีน 
1.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 
1.1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
1.1.9 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้ 
1.1.10 การประกันคุณภาพการศกึษา 
1.1.11 คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
1.2.สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตา

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
1.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
1.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -75-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลัก 
ฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
วิชาชีพ 

1.2.1 การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 

1.2.2 การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษ
าใน
สาขาวิชา
เฉพาะ 

2.ปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ของ
หลักสตูร 

2. ได้ปรับปรุงผลการเรียนรูโ้ดยการเพิ่มผลการเรยีนรู้ด้านที่หก 
ดังนี ้

ทักษะการจัดการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ 
1)  สามารถจัดการเรียนรูด้้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
2)  สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างของ

ผู้เรยีน 
3)  สามารถบูรณาการการจดัการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่สอนได้อย่าง

เหมาะสม 
4)  มีทักษะปฏิบัติงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
         (A) หลักสูตรได้มีการปรับปรุง มคอ.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตามข้อเสนอแนะความต้องการผู้ใช้บัณฑิต ผู้ต้องการศึกษา ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน
สมรรถนะพ้ืนฐาน องค์กรวิชาชีพ  ประกันคุณภาพ  อัตลักษณ์ หลักสูตรที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยอื่น 
 
เป้าหมายของปีนี้  :3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึ งถึงความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของ
อาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ 
และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
 
 
 
การก าหนดผู้สอน 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2-1-1อัตราก าลัง 
ET 5.2-1-1ตารางสอน
1/2558และ 2/2558 
ET 5.2-1-3 มคอ.5 วงจร
ดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     (P) 1.ศึกษาวิเคราะห์ มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชา เพ่ือก าหนดผู้สอนใน
รายวิชา ของแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชา เพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวม
ข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ประสบการณ์/เกณฑ์วิชาชีพ/สกอ.) 
          2.ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความ
เหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ  

 3.มีการวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอาจารย์ที่
เหมาะสม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ   
          4.กรณีท่ีมีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออก
ข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษา 
      (D)ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม มคอ. 2 โดยรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน้าที่ของ
คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายวิชาก าหนดอาจารย์ผู้สอน ส่วนรายวิชาซึ่งเป็น
รายวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรจะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแบ่งภาระ
โหลดสอน ก่อนน าเสนอคณบดีพิจารณาต่อไป 

หลักสูตร มีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือจัดอัตราก าลัง ก าหนด
ผู้สอน ของรายวิชาในหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 2558  

อาจารย์ 1/2558 2/2558 
1.ดร.บุษราคัม ทองเพชร 13 คาบ 16 คาบ 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 29 คาบ 20 คาบ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 24 คาบ 12 คาบ 
4.อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ 29 คาบ 30 คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 39 คาบ 32 คาบ 

         (C) หลักสูตรติดตามผลจากการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 
2558 โดยพิจารณาจากการจัดท ามคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 โดยพิจารณาถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในภาคการศึกษา ที่ 2558 
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาภายในหลักสูตรทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 นอกจากนี้ มีการก ากับและติดตามผลความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอน ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้น าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 

(A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ด าเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตาม มคอ.5 เช่น มคอ.5 รายวิชา
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1/2558 หมวดที่ 6 ข้อ 3 เสนอแนะให้ควร
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทฤษฎีและปฏิบัติแยกออกจากัน 

 ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ภาพรวมการสอนของอาจารย์ 
ผลลัพธ์ลดลง 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการน าระบบและกลไก มาด าเนินการ 
ตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
         (P) 1.หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดตารางปฏิทินเพ่ือใช้ในการก าหนดส่ง 
รายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อมูล ส าหรับการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา โดยพิจารณาถึงความ
ทันสมัยของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 
         3.ผู้สอนน าผลจากการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดท ามคอ. 3-4 โดย
พิจารณาถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.หลักสูตรส่งรายงานการท ามคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
หลักสูตรฯ ด าเนินการการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4)ดังนี้ 
(D)หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ. 3-4 โดยให้ศึกษารายละเอียด
ค าอธิบายรายวิชาใน มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยที่ประชุม ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2558 ได้มอบหมายให้อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง เป็นผู้รวบรวมจาก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดท าและส่ง มคอ.3-4 ให้ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด 
จากนั้นรวบรวมเอกสาร ไว้ที่หลักสูตรเพ่ือรวบรวมข้อมูลพิจารณาประเมินผลการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ต่อไป ในประจ าปีการศึกษา 1/2558 ของหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 
23รายวิชาประจ าปีการศึกษา 2/2558 ของหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 24 รายวิชา 

         (C) หลักสูตรฯ มีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้
(มคอ. 3 และ มคอ.4)  โดยประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเพ่ือ
ติดตามผล และตรวจสอบการจัดท ามคอ. 3-4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558และ 
มคอ. 3ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3)และตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3  และ มคอ.4 (TQF 
3.2) 
         (A) จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการจัดท ามคอ. 
3-4 ได้มีบางประเด็นที่ไม่ครอบคลุม และได้ให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขและจัดส่งใหม่
ภายในวันที่ประชุมนั้นๆ เช่น การให้หมายเลขล าดับหัวข้อสลับกัน การลงจุดด าตาม 

 
 
 
 
ET 5.2-2-1 แบบฟอร์ม 
มคอ.3 มคอ.4 
ET 5.2-2-2 แบบฟอร์ม
การตรวจพิจารณามคอ.3 
มคอ.4 

ET 5.2-2-3 ตารางสรุปผล
การจัดท า    มคอ.3 มคอ.4 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
Mapping ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้การส่ง มอค.3 4 ของ
อาจารย์ ส่งตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 

        1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก าลังด าเนินการ หรือก าลังจะ
ด าเนินการว่าสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาค
การศึกษาต่อไป 
          2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดแผน
กิจกรรมการบูรณาการลงใน มคอ.3-4 
          3. ประเมินสรุปผลการบูรณาการใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
         (P)หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการจัดท ามคอ.3 โดยให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบูรณาการกับงานบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         (D) หลักสูตรจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการสอนกับกิจกรรม
บริการวิชาการที่ท าร่วมกับคณะ โดยจะให้นักศึกษาลงชื่อท ากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความสมัครใจ  
      - ในปีการศึกษา 2558หลักสูตรได้มีการบูรณาการรายวิชา เซ็นเซอร์และ
ทรานส์ดิวเซอร์ได้มีการบูรณาการกับโครงการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ในวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2559เพ่ือให้เนื้อหาของวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
         (C)จากการจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ได้มีสถานศึกษาเข้า
ร่วมในการแข่งขัน 7 สถาบัน 

• โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  พัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.2-3-1 โครงการการ
แข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น 
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• วิทยาลัยเทคโนโลยี   สงขลา 
• โรงเรียนวิเชียรมาตุ   ตรัง 
• โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก สงขลา 
• โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35  พังงา 
• โรงเรียนบ้านควนสะตอ  สตูล 
• วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

มีความพึงพอใจ 4.62 และมีความสนใจในการเข้าร่วมครั้งต่อไป ร้อยละ92  
      (A)หลักสูตร  ในปี 2559 ให้อาจารย์น าการเรียนการสอนไปบูรณาการโครงการ
ที่จัดขึ้นให้มากกว่านี้ 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
การบูรณาการรายวิชาเซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ได้มีการบูรณาการกับโครงการ
แข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิ ธีการเรียนของ
ตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสอง
ประการแรกด้วย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก
แห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
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ความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาโดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังนี้ 

 1.หน่วยงานต้องท าการประเมินผู้ เรียนตามกรอบคุณวุฒิ มาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อย 6 ด้าน (domains) ตามที่ สกอ. ก าหนด คือ 1. ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ความด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
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ตัวเลข 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากรรมการ
เข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 

      4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้ประสานวิชา
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น การชักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถ
ผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยก าหนดให้มีการก าหนดแผนการ
เรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร  (มคอ. 2) และก าหนดให้มี  Curriculum 
mapping ที่ชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) 
5ด้านโดยก่อนการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละ
รายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชาและแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน
สอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอนก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 

(D)ได้น าเอาระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้โดยการก าหนดให้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่
ละรายวิชาจัดท ามคอ. 3 และมคอ. 4 ให้ครบทุกวิชาและแสดงการเขียนแผนการ
เรียนรู้ให้ชัดเจนสอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอนก าหนดให้ผู้
ประสานงานรายวิชาด าเนินการให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 โดยในปี
การศึกษา 2558  ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดรายละเอียดการประเมินผล
การเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา4. ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
รายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนนจากการทดสอบย่อยการบ้านงานที่ได้รับ
มอบหมายการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น
เรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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(C) หลักสูตรมีการประเมินการด าเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวาระ
เพ่ือพิจารณาประชุมหลักสูตรซึ่งมีการประเมินในด้านต่างๆเช่นการประเมินผลการ
เรียนมีการให้ค่าน้ าหนักที่สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาและการประเมินผลการ
เรียนมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นข้อสอบการบ้านรายงานปากเปล่าสังเกต
พฤติกรรมทักษะการปฏิบัติฯลฯตัวอย่าง เช่น โดยที่ประชุมลงความเห็นว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมดี 
         (A) หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
การน าแนวทางทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากฝ่ายวิชาการของคณะฯ โดยในระบบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการด าเนินการเช่น 
ผู้สอนถูกก าหนดให้ส่งตัวอย่างข้อสอบและชี้แจงการตัดเกรด โดยเฉพาะรายวิชาที่มี
นักศึกษาได้เกรด A ทุกคน หรือเกรด F, W, I จ านวนมาก มีการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มี
การติดตามให้มีการจัดท า มคอ.5, มคอ.6  และมคอ.7 ให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
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คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ดังนี้ 

 1.หน่วยงานต้องท าการประเมินผู้ เรียนตามกรอบคุณวุฒิ มาตรฐาน
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อุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน (domains) ตามที่ สกอ. ก าหนด คือ 1. ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม2. ด้านความรู้3. ด้านทักษะทางปัญญา4. ความด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากรรมการ
เข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 

      4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้ประสานวิชา
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น การชักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถ
ผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 

(P) หลักสูตรมีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลโดย 
1. ประชุมอนุมัติผลการเรียนและทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  
2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแลรายวิชาด าเนินการจัดท า
มคอ.5 และมคอ.6 ให้สอดคล้องกับมคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วัน 
3. โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาเป็นผู้ควบคุมดูแลหากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะมีการทวน
สอบเช่นจากการซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชาผิดปกติและ
ต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถผ่านและรับรอง
เกรดจากท่ีประชุม 

(D) หลักสูตรได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ 
เช่น รายวิชาใดมีระดับคะแนน D และF มากกว่าร้อยละ25%หรือ จ านวนของ
นักศึกษามีผลการเรียนระดับ A มีจ านวนร้อยละ 50 ขึ้นไป เป็นต้น ประธาน
หลักสูตรจะต้องท าการชี้แจงถึงสาเหตุให้ที่ประชุมรับทราบ และต้องผ่านการ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เห็นชอบจากที่ประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุมได้  
         (C) มีการประชุมเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือส าหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา รวมถึงมีการวิพากษ์ข้อสอบ 
และมีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         จากการตรวจสอบตามเกณฑ์การพิจารณารายวิชาที่น ามาใช้ทบทวน
ผลสัมฤทธิ์  โดยมีรายวิชาใดมีระดับคะแนน D และF มากกว่าร้อยละ25%  5
รายวิชา  

1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ร้อยละ 51.61 
2. วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์  ร้อยละ32.79 
3. การออกแบบและวิเคราะห์วงจรดิจิตอล  ร้อยละ27.54 
4. หลักการของระบบสื่อสาร  ร้อยละ26.15 
5. วงจรไฟฟ้า 1  ร้อยละ48.08 

    มีจ านวนของนักศึกษามีผลการเรียนระดับ A มีจ านวนร้อยละ 50 ขึ้นไป มี
จ านวน 5 รายวิชา 

1. ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1  ร้อยละ79.59 
2. ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2  ร้อยละ52 
3. เทคโนโลยีการศึกษา  ร้อยละ65 
4. การพัฒนาหลักสูตร  ร้อยละ60.66 
5. โครงงาน 1 ร้อยละ60.66 

  ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยสู่งกว่า 4.50 มีจ านวน 5 รายวิชา 
1. วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี่ 
2. ชุดการเรียนบนเครือข่าย 
3. งานทักษะช่างพ่ืนฐาน 
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
5. อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
6. วิศวกรรมไฟฟ้าเบื่องต้น 
7. วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
8. วัสดุวิศวกรรม 
9. การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย 
10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

         (A) หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การน าแนวทางทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากฝ่ายวิชาการของคณะฯ โดยในระบบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการด าเนินการเช่น 
ผู้สอนถูกก าหนดให้ส่งตัวอย่างข้อสอบและชี้แจงการตัดเกรด โดยเฉพาะรายวิชาที่มี
นักศึกษาได้เกรด A ทุกคน หรือเกรด F, W, I จ านวนมาก มีการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มี
การติดตามให้มีการจัดท า มคอ.5, มคอ.6  และมคอ.7 ให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรได้มีการประชุมและชี้แจงการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังนี้ 

1. ผู้สอนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
3. ประธานหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอนและนักศึกษา และ  

ขอพบอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ส าหรับผลการประเมินที่ต่ ากว่า 
3.51 

4. กรรมการมีการจัดท ามคอ.7 วิเคราะห์ learning outcomes ของ
ผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับ
ผลลัพธ์ที่ยังไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียน 

 (D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
การจัดท ามคอ.5และมคอ.6 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร หลังจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้และการรายงานมคอ.5 และมคอ.6 ให้ได้มาตรฐาน 
 (C)กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบมคอ.5 เพ่ือพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงมคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 
 (A) มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินหรือการตัด
เกรด รวมถึงการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา 
  
 
  

ET 5.2-3-1 มคอ.5 และ
มคอ.6 
 

เป้าหมายของปีนี้  :3.0 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.0  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ฯ ร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  หลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมผ่านความ
เห็นชอบจากสภา
วิชาการ สภาและ
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

  ในปีการศึกษา2558 มี
รายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 จ านวน 78 วิชา 
มีรายวิชาในเทอม
1/2558 จ านวน 34 วิชา 
โดยมีคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 11 วิชา และวิชา
ในคณะ 23 วิชา  
และ มรีายวิชาในเทอม
2/2558 จ านวน 46 วิชา 
โดยมีคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 20 วิชา และวิชา
ในคณะ 24 วิชา ได้มีการ
ส่งครบถ้วนทุกรายวิชา
ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาในวิชา
ที่ของคณะ 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

  มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 จ านวน 78 
วิชา มีรายวิชาในเทอม
1/2558 จ านวน 34 วิชา 
โดยมีคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 11 วิชา และวิชา
ในคณะ 23 วิชา  
และ มรีายวิชาในเทอม
2/2558 จ านวน 46 วิชา 
โดยมีคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 20 วิชา และวิชา
ในคณะ 24 วิชา ได้มีการ
ส่งครบถ้วนทุกรายวิชา
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ าย ใน  60วั น  ห ลั งสิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 

  มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

  มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า
มี) จาก  78  วิชาได้มี
การทวนสอบ 20 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 25.64 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ   มีการพัฒนา/ปรับปรุง  ต า ร า ง ที่ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

1.1-4 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

- - ในปีการศึกษา 2558 ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

- 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

  ใน ปี ก ารศึ ก ษ า  2558 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ฯ  ทุ ก ท่ าน ได้ รั บ ก า ร
พัฒนาฯ อย่างน้อย  1 
ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - หลักสูตรฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่
สนับสนุน 

- 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปี สุ ดท้ าย /บัณ ฑิ ต ใหม่ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าปี สุ ด ท้ า ย /
บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย
4.19 จากคะแนน เต็ ม 
5.0 

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
 

12) ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ท่ีจบปี
การศึกษา 2557 มีค่า
คะแนนท่ี 4.41 จากคะแนน

 ต า ร า ง ที่ 
1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

เต็ม 5 
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  

จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11,12  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 83  

หมายเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้อหรือ
รายละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภา 
 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ....80 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....80  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
ไม่มี 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่
ท าให้

ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

       
       
       

 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
ไม่มี 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
14-011-306
การวิจัยทาง
การศึกษา 

1/2558 การเขียน
รายงานวิจัย 5 
บท  

ติดประชุม
เกี่ยวกับงาน
วิชาการคณะ 

ด าเนินการสอน
ชดเชยนอก
เวลา 

มคอ.5 การ
วิจัยทาง
การศึกษา 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การ
ศึก 
ษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 

คุณธรรมและความเป็นครู 
1/2558    การยกตัวอย่าง มีวิดีโอประกอบการสอนให้นกัศึกษาได้คน้คว้าด้วย

ตนเองมากขึน้กระตุ้นใหเ้กดิความตั้งใจเรียน 
แบบสรปุผลการประเมิน
การจัดการสอน  ประจ า
ภาคการศกึษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 การวิจัยทางการศึกษา 

1/2558    ปรบัวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นกัศึกษาไดค้น้คว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเปน็กลุ่มยิอย กระตุน้ให้เกิดความตั้งใจเรียน 

หลักวิชาชีพครูอาชีวะ 
1/2558    ให้นักศกึษาได้คน้คว้ามากขึ้น จัดการอภปิรายเปน็กลุ่มยิอย กระตุ้นให้

เกดิความตั้งใจเรียน 

การออกแบบและการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย 

1/2558    เตรียมความพรอ้มในด้านอปุกรณ ์และเครื่องคอมพวิเตอร์ใหพ้ร้อม 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 1 

1/2558    ก าหนดรปูแบบในการประเมินผลที่ชัดเจนเนื่องจากเปน็วิชาปฏิบตัิ 

ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 
1/2558    ก าหนดรปูแบบในการประเมินผลที่ชัดเจนเนื่องจากเปน็วิชาปฏิบตัิ 

ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 
1/2558    ก าหนดรปูแบบในการประเมินผลที่ชัดเจนเนื่องจากเปน็วิชาปฏิบตัิ 

วัสดุวิศวกรรม 
1/2558     

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
1/2558    กระตุน้ให้เกิดความตั้งใจเรียน 

โครงงาน 2 
1/2558    ปรบัวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นกัศึกษาไดค้น้คว้ามากขึ้น  

งานทักษะช่างพื้นฐาน 1 
1/2558    เพิ่มตัวอย่าง ให้นกัศึกษาไดค้น้คว้ามากขึ้น 

วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1/2558     

ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
1/2558     

อิเล็กรอนิกส์ก าลัง 
1/2558     

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
1/2558     

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

1/2558     

วงจรดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1/2558     

การออกแบบและวิเคราะห์วงจร
ดิจิตอล 

1/2558    ปรบัวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นกัศึกษาไดค้น้คว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเปน็กลุ่มยิอย กระตุน้ให้เกิดความตั้งใจเรียน 
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นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน 
1/2558     

หลักการของระบบสื่อสาร 
1/2558     

วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
1/2558     

การสื่อสารดิจิตอล 
1/2558     

การสื่อสารทางแสง 
1/2558     

คุณธรรมและความเป็นครู 
1/2558     

การวิจัยทางการศึกษา 
1/2558     

หลักวิชาชีพครูอาชีวะ 
1/2558     

การออกแบบและการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย 

1/2558     

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 1 

1/2558     

เทคโนโลยีการศึกษา 
2/2558     แบบสรปุผลการประเมิน

การจัดการสอน  ประจ า
ภาคการศกึษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จิตวิทยาการศึกษา 

2/2558     

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2/2558     

การพัฒนาหลักสูตร 
2/2558     

หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
2/2558     

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 2 

2/2558     

วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 
2/2558     

ชุดการเรียนบนเครือข่าย 
2/2558     

วิธีการสอนในห้องประลองและโรง
ฝึกงาน 

2/2558     

ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 
2/2558     

ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 
2/2558     

โครงงาน 1 
2/2558     

การฝึกงานทางวิศวกรรม 
2/2558     

งานทักษะช่างพื้นฐาน 2 
2/2558     

วงจรไฟฟ้า 1 
2/2558     

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2/2558     

ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

2/2558     

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
2/2558     

เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 
2/2558     

วิศวกรรมโทรศัพท์ 
2/2558     
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การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
2/2558     

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2/2558     

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2/2558     

ปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2/2558     

เฉลี่ย  ระดับ ดีมาก 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ระดับดีมาก 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม - มีข้อตกลงระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ประจ าวิชา เช่น มีการตั้ง
กฎระเบียบหรือข้อบังคับในการ
เรียนการสอน 

 มคอ.5 

ความรู้ - บรรยาย  - สาธิต  - มอบหมาย
งาน 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน - อภิปราย
ผล 
- ลงปฏิบัติการ 

- นศ.ขาดการเตรียมตัวที่ดี
ส าหรับการการสอนแบบ
อภิปรายผล และการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

ทักษะทางปัญญา - บรรยายและอภิปรายกลุ่มเพื่อ
ระดมความความคิด 
- มอบหมายงานสืบค้นข้อมลูจากว
ราสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรืออินเตอรเ์นต็ 
- มอบหมายงานท่ีต้องบูรณาการ
ความรู ้
 

- นศ. ขาดความกระตือรือร้นที่
จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

เน้นมอบหมายงานซึ่งต้องใช้ความ
รับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่ม 
 

 

ทั กษ ะการวิ เค ราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มอบหมายงานซึ่งต้องค้นคว้า
ข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

     
     

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3 3   
5.2 3 3   
5.3 3 3   
5.4 3 5   
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หมวดที่ 5 
การบริหารหลักสูตร 

 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์ในหลักสูตรมี
ต่ าทางด้านการ
บริหารจ านวนมาก 

ท าให้อัตราก าลังมากระจายอยู่กับ
อาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหาร 

รับอาจารย์ใหม่เพ่ิมเพ่ือ
ทดแทนอาจารย์ที่อยู่ฝ่าย
บริหาร 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
*  สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมี
ขอบเขต ดังนี ้
 

 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -99-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดังนี้ 
(P) หลักสูตรมีการประชุมและพิจารณาถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้แก่ ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษาใน
หลักสูตร หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
 1. แต่ละหลักสูตรน าผลจากการประชุมมาใช้ในการก าหนดแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุน 
 2. หลักสูตรแจ้งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุน ให้งานพัสดุของคณะ
ด าเนินการจัดซื้อ-จดัจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 3. หลักสูตรน าสิ่งสนับสนุนที่ได้มา เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ 
สอนในหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. น าผลการประเมินมาใช้ปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
ครั้งถัดไป 
 (D) หลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนากลุ่ม ห้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
ส านักวิทยบริการที่มีเอกสาร ต ารา มีห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
เอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และจัดเตรียมไว้เพ่ือความสะดวกของนักศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
สื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นข้อมูลภายใน และต่างประเทศ 
รวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา นอกจากนั้นยังมี
ระบบการบ ารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณ์
บางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยน ซ่อมบ ารุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกเหมาะสมเพียงพอส าหรับการใช้งานของนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยังให้
ความส าคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น ชุดฝึกเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์  มัลติมิเตอร์ ชุดเครื่องมือพ้ืนฐานด้านช่าง เพ่ือพัฒนางานวิจัยหรือการ
เรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตร 
 (C) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.19อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 

-ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก 

-ห้องสมุดเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06อยู่
ในระดับมาก 

-มีช่องทางที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย  internet 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก  

-สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม / internet เหมาะสมคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 

-มีเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 อยู่ในระดับมาก 

-มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 
-มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับ

มาก 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

-ห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ
มาก 

-มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษาคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ใน
ระดับมาก 
 (A)การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้านห้องสมุดเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอ เพ่ิมสื่อมัลติมีเดียในห้องสมุดให้น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้ห้องสมุกมากข้ึน 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
สถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการย้ายสาขา ท าให้พ้ืนที่ในการ
ท ากิจกรรมน้อยลง เมื่อมีการย้ายสาขามาที่อาคาร 62 ได้จัดพื้นที่ในการท ากิจกรรมให้
นักศึกษาบริเวณ อาคาร 62 ชั้น 7 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
        1. หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโดยมี
ทั้ งหมด6 ห้ อ งแยกออกเป็ นห้ องเรียน  2 ห้ องดั งนี้  ห้ อ ง62701 ห้ อง62702
ห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง ห้อง62703ห้อง ห้อง62704 ห้อง62705 และห้อง62706 
(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง) ซึ่งภายในห้องติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนครบทุกห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องโปรเจ็ค ส าหรับให้นักศึกษาค้นคว้า
ความรู้ในการท ารายงานและท าโครงงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่น หอสมุด ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 

3. หลักสูตรมีการจัดพื้นที่ ส าหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เช่น ชั้น 8 ส าหรับท ากิจกรรม จุดพักผ่อน บริการน้ าดื่ม มีระบบการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -102-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

- ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก 

- ห้องสมุดเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
อยู่ในระดับมาก  

- มีช่องทางที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย internet 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก  

- สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม / internet เหมาะสมคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังนี้ 

- มีเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 อยู่ในระดับมาก 

- มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับ

มาก 
- ห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ใน

ระดับมาก 
- มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษาคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ใน

ระดับมาก 
 (A).การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้านห้องสมุดเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอ เพ่ิมสื่อมัลติมีเดียในห้องสมุดให้น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้ห้องสมุกมากข้ึน 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
สถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการย้ายสาขา ท าให้พ้ืนที่ในการ
ท ากิจกรรมน้อยลง เมื่อมีการย้ายสาขามาที่อาคาร 62 ได้จัดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมให้
นักศึกษาบริเวณ อาคาร 62 ชั้น 7 
          
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกต่อกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดังนี้ 

หลักสูตร ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นักศึกษา 
คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนท าการประเมิน

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -103-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษา อาจารย์ ท าการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

-มีเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 อยู่ในระดับมาก 

-มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 
-มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับ

มาก 
-ห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ

มาก 
-มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษาคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ใน

ระดับมาก 
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร (แบบ

ประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

-ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก 

-ห้องสมุดเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
อยู่ในระดับมาก  

-มีช่องทางที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย internet 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก  

-สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม / internet เหมาะสมคะแนนเฉลี่ย
เทา่กับ 4.12 อยู่ในระดับมาก 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้ 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พิจารณา
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้านห้องสมุดเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอ 
เพ่ิมสื่อมัลติมีเดียในห้องสมุดให้น่าสนใจ เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้ใช้ห้องสมุดมากข้ึน 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
สถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการย้ายสาขา ท าให้พ้ืนที่ในการ
ท ากิจกรรมน้อยลง เมื่อมีการย้ายสาขามาที่อาคาร 62 ได้จัดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมให้
นักศึกษาบริเวณ อาคาร 62 ชั้น 7       



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -104-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  :3.0 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 3   
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หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 31 กรกฎาคม ...... 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………...................................................................................... ........................... 
………………………………………………...................................................................................... ........................... 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
………………………………………………...................................................................................... ........................... 
………………………………………………...................................................................................... ........................... 

ข้อวิพากษท์ี่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………...................................................................................... ........................... 
………………………………………………...................................................................................... ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -106-  
 

หมวดที่ 7 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา......... 
แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

   
   

   
   

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

1……………………………………………………………………..……….       
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2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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ภาคผนวก
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สมัพันธ์กับ
หลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 
ค.อ.ม. (การบริหารงาน

อาชีวศึกษา) 

สัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2543 

2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2550 

3 ดร.บุษราคัม ทองเพชร อาจารย ์ ปริญญาเอก 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการ

สอนเทคนิคศึกษา) 

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2555 

4 นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2554 

5 นายสมพงษ์  แก้วหวัง อาจารย ์ ปริญญาโท 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2554 

 

ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
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1        
2        
3        
4        
5        

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2558 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา)   
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)   
3 นายวิชาญ  เพชรมณ ี อาจารย ์ ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)   
4 นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)   
5 นายสมพงษ์  แก้วหวัง อาจารย ์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)   
6 นายฐาปนิค  ตีระพันธ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)   
7 นายกระวี อนนตร ี อาจารย ์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)   
8 นางสาววรลักษณ์  บัวบุศ อาจารย ์ ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)   
9 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร อาจารย ์ ปริญญาโท ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค

ศึกษา) 
  

10 นางสาวฉารฝี๊ะ  หัดย ี อาจารย ์ ปริญญาโท กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)   
11 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกลุ อาจารย ์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)   
12 นางสาวฤทัย ประทุมทอง อาจารย ์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)   
13       
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
14       
15       

 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา ........ 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
14       
15       
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ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา ........ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        4.    
        5.    

 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา ........ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
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ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ....... 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   

 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ......... 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -115-  
 

ตารางท่ี 1.1-9ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       

 
ตารางท่ี 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม  และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

ET รายงานการประชุม 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

   

มคอ.2 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้ อยก่ อนการเปิ ดสอน ในแต่ ละภ าค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา2558 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
จ านวน 78 วิชา มีรายวิชาในเทอม1/2558 จ านวน 34 วิชา โดยมีคณะศิลป
ศาสตร์ จ านวน 11 วิชา และวิชาในคณะ 23 วิชา  
และ มรีายวิชาในเทอม2/2558 จ านวน 46 วิชา โดยมีคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 20 วิชา และวิชาในคณะ 24 วิชา ได้มีการส่งครบถ้วนทุกรายวิชา
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาในวิชาที่ของคณะ 

   

บันทึกการส่ง มคอ.3,4 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5และมคอ.
6 จ านวน 78 วิชา มีรายวิชาในเทอม1/2558 จ านวน 34 วิชา โดยมีคณะ
ศิลปศาสตร์ จ านวน 11 วิชา และวิชาในคณะ 23 วิชา  
และ มีรายวิชาในเทอม2/2558 จ านวน 46 วิชา โดยมีคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 20 วิชา และวิชาในคณะ 24 วิชา ได้มีการส่งครบถ้วนทุกรายวิชา
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

   

บันทึกการส่ง มคอ.5,6 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ร่วมกันเพื่อจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ณ สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมและส่งให้คณบดีรับทราบ  

   
บันทึกการส่ง มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) จาก  78  วิชาได้มีการทวนสอบ 21 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 26.92 

   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียน รู้  จ ากผลการประเมิน การ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

8. อาจารย์ ใหม่  (ถ้ ามี ) ทุกคน ได้ รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่อาจารย์ใหม่   
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านได้รับการพัฒนาฯ 
อย่างน้อย 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 

   
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

ไม่บุคลากรสนับสนุน   

 

11.  ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปี
สุ ดท้ าย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ าพ
หลักสู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ า 3 .5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ย3.90 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม ที่จบปีการศึกษา 2557 มีค่าคะแนนที่ 4.43 จากคะแนน
เต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 2บัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีปฏิทิน.............. 
(ค่าน้ าหนัก 0.20)  
ไม่มี 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2558 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผ่าน  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 

66.15 
4.41 4.41 

15 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี 

5 
29 

78.38 3.92 
37 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

5 

 

 N/A 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3   2 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3   3 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3   2 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 3  3 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3   2.78 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 

1 
ร้อยละ 20 5 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3 
2 

ร้อยละ 40 3.33 
2 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3 0 
 0 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์    N/A 
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ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2558 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2   2 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3   3 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3   3 

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน 3   3 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

  5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3   3 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    3.01 
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ตารางท่ี B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัยน าเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ ์

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 
2 - - 10 5 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 : นักศึกษา 3 9 - - 3 ระดับคณุภาพปานกลาง 
4 : อาจารย์ 3 8.77 - - 2.92 ระดับคณุภาพปานกลาง 
5 : หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3 11 - 3.5 ระดับคณุภาพด ี

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 3 - 3 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.97 3.5 5 3.01 ระดับคณุภาพด ี
ระดับคณุภาพ

ปานกลาง 
ระดับคณุภาพ

ด ี
ระดับ

คุณภาพ
ดีมาก 

  

 
 
ทิศทางการพัฒนา 

 
ตารางท่ีCประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
      
      
      



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2558 -123-  
 

 
 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2558 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 

 

 


