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 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันที่ 
31 พฤษภาคม 2561 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
เป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะทําให้การเรียนการสอนมีการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทําให้มี
ความต้องการครูอาชีวศึกษา นักถ่ายทอดและนักเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะ เพ่ือทําการสอน อบรมและให้
ความรู้ทางเทคโนโลยีและปฏิบัติ หลักสูตรน้ี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ เป็นครูช่างนักปฏิบัติ         
เพ่ือรองรับความต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาสามารถนําความรู้เพ่ือเป็นผู้ประกอบการเองได้ 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนโดยมีการกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ น่ัน
คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดต้ังเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2518 ใช้ช่ือสถาบันว่า“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนช่ือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน  พ.ศ. 2532 

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

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อต้ังขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอํานาจ
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  

ได้ก่อต้ังขึ้นพร้อมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2553 เป็นปีแรก เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี) 
สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
เมื่อ 29 มกราคม 2556 โดยรับนักศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และที่จบระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 

สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มี

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนซึ่งได้มีการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
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– วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่
2: บัณฑิตองค์ ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการ
สอนการประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 4 คน และดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน เป็นอาจารย์ที่ตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน 1 คน โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคณุภาพ 
 - ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรมีภาระงานทางด้านงาน
บริหาร งานสอน งานวิจัย และงานอ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : 4.38 ระดับคณุภาพดีมาก 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉล่ีย 4.64  และตัวบ่งช้ี 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 82.22 มคีะแนนเฉล่ีย 4.11 
จุดที่ควรพฒันาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

ควรนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและข้อมลูการมีงานทําของบัณฑิตมาทําการวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมากย่ิงขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน :  2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 2 ตัวบ่งช้ี 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 3 และตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 3 
จุดที่ควรพฒันาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 จุดเด่น 

มีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ืองส่งผลทําให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
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จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการวิเคราะห์กระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่สอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักศึกษาที่
จบมาจากที่แตกต่างกัน 
 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน :  3.26 ระดับคณุภาพปานกลาง 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน
ระดับ 3 ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1 คน และดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตรจารย์ 2 คน และมีผลรวมถ่วงนํ้าหนักผลงานทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 12 และตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ 3 
จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลงานวิจัยตีพิมพ์มีจํานวนน้อย และเป็นผลงานจากการประชุมวิชาการ ควรมีการวางแผนเป็น
รายบุคคลในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการทํางานวิจัย เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถเขียน
บทความทางวิชาการได้ 
 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.13 ระดับคณุภาพดี 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ 3  ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 2  ตัวบ่งช้ี 5.3 การ
ประเมินผู้ เรียนในระดับ 3  และตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 90 
จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - ควรมีการกระจายอัตรากําลังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์แต่ละคน 
 - ควรนําผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู้ของนักศึกษาไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 
 - ควรการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุศิลปวัฒนธรรมโดย
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : มี 2 ระดับคุณภาพนอ้ย 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 2 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคณุภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการจัดหาหนังสือตําราด้านการสอนให้มีจํานวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (5 ปี)   
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
ประจําปีการศกึษา 2560  วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2561 

หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร 25531971102336 
อาจารย์ประจําหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจําหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2560 

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

2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา) 

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

 

3. นายสมพงษ ์แก้วหวัง
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสือ่สาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

3. นายสมพงษ ์แก้วหวัง
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) 
ปทส. (ไฟฟ้าสือ่สาร) 
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 ประสงค์จันทร ์
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 

5. นายปิยะ ประสงค์จันทร์
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์) 
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หมายเหตุ: 1) กรณีหลักสูตรมีแขนงให้ระบุชื่อแขนงตามด้วยชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยแขนงละ 3 คน 
              2) กรณีหลักสูตรขอใช้ต่างพ้ืนท่ีให้ระบุชื่อหน่วยงานท่ียืมหลักสูตรไปใช้ตามด้วยชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 
เรียงลําดับจากเจ้าของหลักสูตรและตามด้วยหน่วยงานท่ียืมหลักสูตรไปใช้ 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจําภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. นายวิชาญ  เพชรมณี วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย์ 

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

6. นายฐาปนิค  ตีระพันธ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) อาจารย์ 

7. นายกระวี อนนตรี ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย์ 

8. นางวรลักษณ์  แก้วเอียด ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) อาจารย์ 

9. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) อาจารย์ 

10. นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน) อาจารย์ 

11. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย์ 

12. นางสาววาสณา  บุญส่ง ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) อาจารย์ 

13. นายธนัสถ์  นนทพุทธ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์
1. นางสาวธินัฐดา  โกมล ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) อาจารย์ 
2. นายสมเกียรติ  อินทรักษ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา,จิตวิทยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. นายอัฎฐชัย  ถาวรสุวรรณ วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย์ 
4. นายวราวุฒิ  ดวงศิริ วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย์ 
5. นางสาวนวลศรี  อุทัยเชฏฐ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6. นายเวคิน  หนูนําวงศ ์ อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
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7. นางสาวมาริสา  เส็นเหมะ วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย์ 
8. นางสาวจิรภัทร  ภู่ขวัญทอง วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย์ 
9. นายวีระชัย  ท่าดี วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย์ 
10. นางนุชลี  ทิพย์มณฑา วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย์ 
11. นายพลชัย  ขาวนวล วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย์ 
12. นายอัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ วท.ม. (ฟิสิกส์) อาจารย์ 
13. นางณิชา  ประสงค์จันทร์ วท.ม. (เคมีศึกษา) อาจารย์ 
14. นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ กศ.ม. (ชีวเคมี) อาจารย์ 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน)
1. นางสาวอัญธิชา  อินทรวงศ์   ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) อาจารย์ 
 
การกํากับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบง่ชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง
1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวน 5 คน อาจารย์ท้ัง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และทุกคนเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาน้ี 

ตารางท่ี 1.1-1
ตารางท่ี 1.1-2

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คน 
และดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน 
เป็นอาจารย์ท่ีตรงสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 4 คนและ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 1 คน 

ตารางท่ี 1.1-2

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

หลักสูตรเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอน
คร้ังแรกปีการศึกษา 2553 เป็นหลักสูตร 5 ปี ได้มี
การปรับปรุง ปีการศึกษา 2558 และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หลักสูตรได้มาตรฐาน 

หลักสูตรไมไ่ด้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย์ 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมย่ิงขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจํานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจาก
วุฒิทางการศึกษาตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีขอบเขตดังน้ี 

 
 
 
 
 

 

 

ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -15-  
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจําหลักสูตร โดย 

1.1  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.2  อาจารย์กําลังจะเกษียณ 
1.3  อาจารย์ที่ต้องการลาศึกษาต่อ 
1.4  อาจารย์ที่กําลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ 
 

2.หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
2.1 หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจําหลักสูตรแก่ฝ่าย
บริหารของคณะฯ 
 

3.ฝ่ายบริหารของคณะฯ จัดทําแผนการรับ หรือแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
3.1 ฝ่ายบริหาร(งานบุคลากร)ของคณะฯ จัดทําแผนการรับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) 
3.2 มหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรับสมัคร  สอบคัดเลือก ประกาศผล 
และรับรายงานตัว 
 

4. ประเมินและติดตาม  
(หมายเหตุ:กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้พิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ประจําที่มีอยู่เดิมก่อนเป็นอันดับแรก) 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรดําเนินการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดังน้ี 

(P) หลักสูตรได้ร่วมประชุม ในครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพ่ือ
ทบทวนปัญหาจาก 2 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา2559) ได้นําระบบ
การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยพิจารณาในประเด็นเรื่องงานวิจัย พร้อมทั้ง
จัดทําแผนในการทําวิจัยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีงานวิจัยท่านละ 1 เรื่องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563  และพิจารณาคุณวุฒิและ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน และพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET 4.1-1 -1 
ร า ย ง า น ก า ร
ป ระช ุม  ครั ้งที่  
2/2560  
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(D) ในปีการศึกษา 2560 ผลการดําเนินงานปรากฏว่า ไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่กําลังจะเกษียณ ไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ต้องการลาศึกษาต่อและไม่มีอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ กําลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ ผลการสํารวจพบว่า 
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กําหนดและได้แต่งต้ังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากการ
ดําเนินการเรื่องงานวิจัยของหลักสูตร มีจํานวนมากขึ้นดังน้ี 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

- 3 เรื่อง 7 เรื่อง
 
จากตารางงานวิจัย จะเห็นได้ว่างานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยภาพรวมมีจํานวนเพ่ิม

มากขึ้น   
(C) จากการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน

พบว่าทั้ง 5 คนตรงตาม สกอ.กําหนด มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 ท่าน ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 2 ท่าน และงานวิจัย  ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้มีการทํางานวิจัยกัน 
ดังน้ี  

 
อาจารย์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์ - - 1 เรื่อง
2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ - 1 เรื่อง -
3. ดร.บุษราคมั  ทองเพชร - 3 เรื่อง 1 เรื่อง
4. อ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์      - - 4 เรื่อง
5. อ.สมพงษ์  แก้วหวัง - - 3 เรื่อง

 
จากตาราง จะเห็นได้ว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน งานวิจัย ผลงานวิชาการ 

เพ่ือที่จะรองรับในการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563    
 
 (A) หลักสูตรได้มีประชุม ในครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เพ่ือ

ทบทวนการวางแผนในการทํางานวิจัย ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน ต้องมีงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ อย่างน้อยท่านละ 1 เรื่อง โดยให้แต่ละท่านมีช่ือหลัก 

ET 4.1-1 -2
เ ล ่ม ง า น ว ิจ ัย
ตีพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 4.1-1 -3 
ร า ย ง า น ก า ร
ป ระช ุม  ครั ้งที่  
8/2560  
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ระบบการบริหารอาจารย์  

 
 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีมรีะบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 

ดังน้ี 
1.ประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดทําแผนในการบริหารอาจารย์ 

1.1 วิเคราะหภ์าระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.2 จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.3 จัดสรรงบประมาณสําหรบัการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.หลักสูตรกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอาจารย์ประจําหลักสูตร 

3.อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะต่อประธาน
หลักสูตร 
4.ประชุมปรับปรุงแผนในการบริหารอาจารย์ 

ในปีการศึกษา  2560 หลักสตูรดําเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังน้ี 
(P) หลักสูตรมีการประชุมทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) เพ่ือ

หาแนวทางและจัดทําแผนในการบริหารอาจารย์ โดยมีการประชุมในคร้ังที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีการวิเคราะห์ถึงภาระงานสอน งานบริหารหลักสูตร งานบริหาร
ของคณะฯและงานบริหารของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความเหมาะสมของภาระงาน 

(D) จากการประชุมทําแผนอัตรากําลังประจําปี 2560 จากจํานวนนักศึกษาที่
คงเหลือ รายวิชาที่เปิดสอนให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงภาระงานสอน งานบริหารหลักสูตร 
งานบริหารของคณะฯและงานบริหารของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 4.1-2-1 
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่  
2/2560 

ET 4.1-2-2 
ตารางสอน 
1/2560 และ 
2/2560 
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อาจารย์ ภาระงานบริหาร

1.ดร.บุษราคัม ทองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
4.อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ หัวหน้าหลักสตูรสาขาวิชาฯ
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง ไม่มีภาระงานบริหาร

จากการวิเคราะห์ภาระงานบริหาร ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้จัดทําแผน
อัตรากําลัง ดังน้ี   
อัตรากําลัง 

อาจารย์ 1/2558 1/2559 1/2560 
1.ดร.บุษราคัม ทองเพชร 13 คาบ 13 คาบ 6 คาบ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 29 คาบ 22 คาบ 11 คาบ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 24 คาบ 19 คาบ 12 คาบ 
4.อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ 29 คาบ 24 คาบ 13 คาบ 
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 39 คาบ 23 คาบ 25 คาบ 

 
อาจารย์ 2/2558 2/2559 2/2560

1.ดร.บุษราคัม ทองเพชร 16 คาบ 16 คาบ 6 คาบ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 20 คาบ 32 คาบ 20 คาบ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 12 คาบ 3 คาบ 19 คาบ
4.อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ 30 คาบ 27 คาบ 24 คาบ
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 32 คาบ 38 คาบ 28 คาบ

 
(C) จากอัตรากําลัง อาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 1/2560 และ2/2560 

เมื่อเทียบกับอัตรากําลัง 2 ปีผ่านมา (ปีการศึกษา 2558,2559) มีอัตรากําลังในภาพรวม
น้อยลง  

(A) จากอัตรากําลังอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 1/2560 และ2/2560 
อาจารย์มีอัตรากําลังในการสอนยังไม่กระจาย ควรกระจายอัตรากําลังในเท่า ๆ กันทุกคน 
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ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  

 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีมรีะบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังน้ี 
1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1.1 ความต้องการตําแหน่งทางวิชาการ 
1.2 ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ 
1.3 ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ 
 

2.  อาจารย์ประจําหลักสูตร จัดทําแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
2.1 จัดทําแผนด้านอัตรากําลัง การหาตําแหน่งทดแทน การเลิกจ้างและเกษียณอายุ 
2.2 จัดทําแผนเพ่ือเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 

3.  หลักสูตรรายงานผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้กับฝ่ายบรหิารของคณะฯ 
(งานแผนฯ) 

3.1 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
3.2 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการทํางานวิจัยเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 
3.3 การส่งเสริมอาจารย์ด้านทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
3.4 การส่งเสริมอาจารย์ด้านบริการวิชาการ 

4.  ประเมินและติดตามผล ตามแผนการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดําเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังน้ี 
       (P)หลักสูตรได้มีการประชุมและทบทวนปัญหาของปีที่ผ่านมาเพ่ือพัฒนาอาจารย์ดังน้ี
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2560 
          1) คณะฯ ได้วางแผนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เช่นการให้ทุน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ET 4.1-3 -1 
ร า ย ง า น ก า ร



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -20-  
 

สําหรับการฝึกอบรมแก่อาจารย์ปีละ 5,000 บาท /คน/ปี สนับสนุนค่าตอบแทนการทํา
ผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 2) จากปีที่ 2558 สาขาวิชาได้ให้ นายธนัสถ์  นนทพุทธ เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
เขียนวิจัย ให้กับ อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง ส่งผลให้หลักสูตร
สาขาวิชาได้มี งานวิจัยออกมา มีการประชุมวางแผนให้  อาจารย์ของบวิจัยจาก 
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกับอาจารย์ในการทําวิจัยและให้อาจารย์หากิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

(D) จากการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ทําให้ 
     1)จากปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ให้นายธนัสถ์ นนทพุทธ เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยง

ในการเขียนงานวิจัย ในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาขาวิชาได้มีการส่งงานวิจัย 3 เรื่อง 
และปีการศึกษา 2560 ยังส่งผลอาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง ได้
ช่วยดูแลบทความวิจัยให้กับอาจารย์ท่านอ่ืน ในหลักสูตรสาขาวิชา และหลักสูตรสาขาวิชา
ได้มีงานวิจัย 7 เรื่อง 
              2) หลักสูตรสาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชา 
วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน และวิชาวิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี เพ่ือ
เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Teaching  Academy Award 2018 
ครั้งที่ 7  

     3) หลักสูตรสาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาจากการเรียนการสอนในรายวิชา 
โครงงาน 2 เพ่ือเป็นตัวแทนนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นตัวแทน
นักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัด
นครศรีธรรมราช และยังส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการ
งาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ 
อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

(C) จากการประเมินผลการดําเนินงานพบว่า 
1. จากการได้ให้ นายธนัสถ์  นนทพุทธ เพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียนวิจัย ให้กับ 

อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง ส่งผลให้มีการตอบรับเข้าร่วมในการ
นําเสนอบทความวิจัย 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้ง
ที่ 9 (ECTI-CARD 2017) 

ประช ุม  ครั ้งที่  
2/2560  

 

 

ET 4.1-1-2 
บทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 4.1-3-5  
สรุปวิจัย
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2. โครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน 2561

ลําดับที่ ชื่อโครงการ 
ชื่อ-นามสกุล 

เจ้าของโครงการ 
จํานวนเงินที่ได้รับรวม 

(บุคลากรในสงักัด) 

1 เคร่ืองบดกากปาล์มสําหรับเล้ียงโคขุน นายสมพงษ์      แก้วหวัง 300,000
 
 

นายกระวี       อนนตรี  
นายฐาปนิค      ตีระพันธ์

2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ทางเลือกสําหรับเด็กด้อยโอกาส 
กรณีศึกษาโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

นางสาวฉารีฝ๊ะ    หัดยี 300,000
 
 

นางสาวบุษราคัม     ทองเพชร
นายขจรศักด์ิ      พงศ์ธนา  

รวมท้ังหมด 600,000  

3. โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ 
ชื่อ-นามสกุล 

เจ้าของโครงการ 

จํานวนเงินที่ได้รับ
ตามสัดส่วน(เฉพาะ
บุคลากรในสงักัด) 

1 การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะ
วิชาชีพครูที่สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคุรุ
สภากําหนด สําหรับสถาบันผลิตครูช่าง
อุตสาหกรรม 

นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร
              

45,000.00  
ผศ.ปิยะ    ประสงค์จันทร์  

นางสาวฉารีฝ๊ะ    หัดยี  

2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนด้วยส่ือ
วีดีโอมัลติมีเดีย เร่ืองงานเชื่อมแก๊ส   
รายวิชาทักษะงานช่างพ้ืนฐาน 2 หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร               
17,000.00  นายอภิรพ   แก้วมาก  

3 เคร่ืองอบส้มแขกด้วยคล่ืนไมโครเวฟ  ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์
              

45,000.00  
ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ

นายกระวี  อนนตรี   

4 เคร่ืองผ่าจาวตาลโดยใช้รีเลย์ในการ
ควบคุมใบมีด               

นางสาวนุชจิเรศ   แก้วสกุล  
              

39,600.00  นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์   
นายฐาปนิค    ตีระพะนธ์  

รวมท้ังหมด 146,600 

       
   4. ผลจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันใน Teaching  Academy Award 2018 ครั้ง
ที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับหน่ึง กลุ่มสื่อการสอนซอฟแวร์          
5. จากการนํานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2560  

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 2561
และรายได้ 
2561 
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5.1 ผลจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานโครงการสัปดาห์วิชาการ "IED 
@Songkhla Fair 2018 " เข้าร่วมโครงการ สัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์" ประจําปี 2560 
โครงการหุ่นยนต์เดินตามเส้น ประเภททั่วไป  

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง  การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ประเภท
ทั่วไป  

5.2 ผลจากการส่งนักศึกษาการแข่งขัน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัด
นครศรีธรรมราช และงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัย
ส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง  การสร้างเอกสารทางราชการตามระเบียบ
งานสารบรรณ ในงาน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหน่ึง เหรียญทอง และรางวัล Best Award การ
ประกวดผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษางาน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

- ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในงาน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 
2561” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน 
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ อาคารศรี
วิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่มพลังงาน ใน
งานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 
(Regional Research Expo 2018)” ณ  อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเคร่ืองกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ และ
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เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดง
นิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 
2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับสอง การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม 
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

(A) หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ท่านอ่ืนๆ ได้ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง          

เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  4  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการดําเนนิงาน

(ร้อยละ) 
คะแนน
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 40 3.33 ตารางที่ 1.1-2 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ 32 5 ตารางท่ี 4.2-1 -ตารางท่ี 4.2-6

เฉลี่ย 13.33/3=4.44

เป้าหมายของปีน้ี  : 4.44  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 4.44  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 ตารางท่ี 1.1-2

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางท่ี 1.1-2

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางท่ี 1.1-2

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2

ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80 
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5 

 

สรุปจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดําเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางท่ี 1.1-2

รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางท่ี 1.1-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางท่ี 1.1-2

อาจารย์ที่ไม่มตํีาแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางท่ี 1.1-2

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2

รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 2

ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

ร้อยละ
 

40 
=(2/5*100)

ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ 
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 3.33 
=(40/60)*5
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 6 1.2 
ตารางท่ี 4.2-1

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
 ตารางท่ี 4.2-1

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.4 
ตารางท่ี 4.2-2

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
 ตารางท่ี 4.2.2

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ ไม่อ ยู่ในประกาศของ ก .พ .อ .แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

 ตารางท่ี 4.2.2

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท่ัวไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

 ตารางท่ี 4.2.2

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40  ตารางท่ี 4.2.2

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
 ตารางท่ี 4.2.3

3.2บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
 ตารางท่ี 4.2.3

4.1บทความวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

 ตารางท่ี 4.2.4
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4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

 ตารางท่ี 4.2.4

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
 ตารางท่ี 4.2.4

4.4 บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
 ตารางท่ี 4.2.4

5.1บทความวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก .พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 

 ตารางท่ี 4.2.5

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

1.00 

 ตารางท่ี 4.2.5

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00  ตารางท่ี 4.2.5

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
 ตารางท่ี 4.2.5

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดําเนินการ 

1.00 
 ตารางท่ี 4.2.5

5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 
 ตารางท่ี 4.2.5

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
 ตารางท่ี 4.2.5

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณา 1.00  ตารางท่ี 4.2.5
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ตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
 ตารางท่ี 4.2.6

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40  ตารางท่ี 4.2.6

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
 

0.60 
 ตารางท่ี 4.2.6

 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 
 ตารางที่ 4.2.6

10. งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 
 ตารางที่ 4.2.6

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 - 
จํานวนและผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

7      1.6 

จํานวนและผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

- 32 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

- - (1.6/5*100)

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

- 5 (20/20*5)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์   

(P) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรฯ ได้
ร่วมพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพ่ือให้ส่งผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เช่น 

1) การให้ทุนสําหรับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) มีการประเมินผลการทํางานที่เป็นธรรมและชัดเจน 
3) มีการสนับสนุนค่าตอบแทนการทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการตามระเบียบประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
4) มีการสนับสนุนด้านการทําวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/ หลักสูตร 
5) มีการจัดสถานที่ ห้องพักอาจารย์สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
6) มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ  
 
(D) หลักสูตรมีการดําเนินงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ในปีการศึกษา 

2559 และในรอบ 5 ปี พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์ยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มีการลาศึกษาต่อ ลาออก และโอนย้าย ปัจจุบันมีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบ 5 
คนหลักสูตร  

 (C) อาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประชุมติดตามผลการคงอยู่ของอาจารย์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรได้สอบถามถึง
งานวิจัย หลักสูตรได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 
จํานวน 2 เรื่องและได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยรายได้ ปีงบประมาณ 2561 
จํานวน 4 เรื่อง และยังมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ 8 เรื่อง 
         (A) อาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ทบทวน สรุปผลการดําเนินงานและพิจารณาจํานวน
อาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อไป  
 
 
 

 

ET 4.3-1-1 
รายงานการประชุม 
ครั้งที่  2/2560  

 
 
 
 
ET 4.1-3-5  
สรุปวิจัย
งบประมาณเงิน
แผ่นดิน 2561และ
รายได้ 2561  
 
ET 4.1-1-2 
บทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
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ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

รายการ ปี
การศึกษา

2558 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2559 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2560 
(ปี

ประเมิน) 
(คน) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

5 5 5 คงเดิม
 

100

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
      (P) อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา ในด้านที่มี
ความพึงพอใจตํ่า คือ ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ผล
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.52 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่  9 พฤศจิกายน 
2560 โดยประธานหลักสูตร กําชับเร่ือง การจัดทํา มคอ.3 จะต้องมีการบูรณาการ
กับงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดแนวทางใน
การจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
นอกจากน้ียังได้กําชับเพ่ิมเติมในเรื่องการเอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ ที่จะ
ให้ทางห้องสมุดจัดหามา เน่ืองจากหนังสือ เอกสาร ทางด้านวิชาชีพครูยังมีน้อยอยู่  
        (D) หลักสูตรได้นําแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตรจากคณะ ฯ นํามาใช้ทําการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 5  ด้าน ได้แก่ 
            1) ด้านการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
            2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 
            3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
            4) ด้านการบริหารหลักสูตร 
            5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรสาขาวิชาได้จัดทํา มคอ.3 โดยมีการบูรณาการกับงานวิจัย  
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ไ ด้ แ ก่ ร า ย วิ ช า 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
      (C) สรุปผลของแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

โดยภาพรวมอาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

 
ET 4.3-2-1 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
6/2560 
    
ET 4.3-2-2 แบบ
ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลกัสูตร 
 
ET 4.3-2-3 ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลกัสูตร 
 
ET 4.3-2-4 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
7/2559 
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คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมาก  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี
ความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่การบริหาร
หลักสูตร   

ปีการศึกษา 
2558 

ปี
การศึกษา

2559 

ปีการศึกษา
2560 

1.ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

4.67 4.73 4.67

2.ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 4.65 4.70 4.65
3.ด้ านระบบการส่ งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

4.48 4.56 4.60

4.ด้านการบริหารหลักสูตร 4.40 4.52 4.68
5.ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.64 4.52 4.60
รวมทุกด้าน 4.57 4.61 4.64

(A) อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมเมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 7/2560 
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพ่ือสรุปผลและปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการโดยพิจารณาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เน่ืองจากได้คะแนนน้อยที่สุด (4.52) 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสตูร 

รายการ ปี
การศึกษา

2558 
 (ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2559 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2560 

(ปีประเมิน) 
(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 

4.57 4.61 4.64 เพ่ิมข้ึน  

 

เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3.0  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ

4.1 ระดับ..3.0....... ระดับ 4 4  
4.2  4.44

(ค่าเฉล่ีย 3 ตัว
บ่งช้ี  

(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ..3.0....... ร้อยละ 20 5
4.2 (2) ร้อยละ..3.0....... ร้อยละ 40 3.33
4.2 (3) ร้อยละ..3.0....... ร้อยละ 32 5

4.3 ระดับ..3.0....... ระดับ 3 3  
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หมวดที่ 3: นกัศึกษาและบณัฑิต 
ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ต้ังแต่ปี

การศึกษาที่เร่ิม
ใช้หลักสูตร) 

 จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ช้ัน
ปีที่ 
1 
 

ช้ัน
ปีที่ 
2 

ช้ัน
ปีที่ 
3 

ช้ัน
ปีที่ 
4 

ช้ัน
ปีที่ 
5 

ตกค้าง ลาออก/สิ้นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษา 

สําเร็จการศึกษา ตกค้าง

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

2556 84 73 65 59 59 25 29.76 55 65.48 4 4.76
2557 76 63 56 54 22 28.95   
2558 69 50 45  24 34.78   
2559 69 58   11 15.94   
2560 72     

ปีประเมิน      
รวม 370 244 166 113 59    82   

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อจํานวนนักศึกษา  

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านการศึกษาไม่เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนสําเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ 
(ระดับ ปวช.) หรือสําเร็จการศึกษาสายสามญั (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

2.ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาเช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษมี ค่อนข้างน้อย 

3. นักศึกษาสอบได้รับราชการระหว่างเรียน 
4.นักศึกษา ปี 2555 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้

สําเร็จการศึกษา ก่อนคณะอ่ืนเน่ืองจากช่วงของการ ฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 ตรงกับ สอศ. 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 -33-  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน 
ของความสําเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล
หรือวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยมีขอบเขตดังน้ี 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
การรับนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีมรีะบบและกลไกการรับ

นักศึกษา ประกอบด้วย การรับนักศึกษา(โควตา) การรับนักศึกษา(รับตรง) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 การรับนักศึกษา 
1. หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ 

1.1 วิเคราะหปั์ญหาการรับสมัครโควตาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พร้อมนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1.2 กําหนดรายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของ
หลักสูตร 

1.3 กําหนดจํานวนนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
1.4 กําหนดคณุสมบัตินักศึกษา
1.5 กําหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6 พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
1.7 การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวนักศึกษา 

 
2. ฝ่ายวิชาการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร และจัดทํา

ประกาศรับสมคัรของคณะฯ  
3.รับนักศึกษา/พิจารณาคุณสมบัติ 
4.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
5.ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
6.ประกาศผลโควตา 
7.รายงานตัวโควตา 
8.ประชุมสรุปผล 

8.1 จํานวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
8.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูร ดําเนินการรับนักศึกษาโดยใช้ระบบและ
กลไกของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

 
(P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2559 วางแผนการรับนักศึกษาใหม่โดยวิเคราะห์ปัญหา การรับสมัคร
โควตา แนวทางการแก้ปัญหาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558และ 
ปีการศึกษา 2559) ทั้งน้ีได้นําแผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ในรอบปี 2558  มาปรับปรุงกระบวนเก่ียวกับการรับนักศึกษา โดย
จะมุ่งเน้น ปรับปรุงรูปแบบของการแนะแนวการศึกษาต่อ ในสถานศึกษาต่างๆ
ให้เกิดการรับนักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งน้ีได้สรุปผลการประชุม
วางแผนการรับนักศึกษา รายช่ือกรรมการ สอบสัมภาษณ์ และรับรายงานตัว 
กําหนดจํานวนนักศึกษา กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาส่งไปยังคณะฯ (ฝ่าย
วิชาการ) เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร และจัดทํา
ประกาศรับสมัครของคณะฯ และแจ้งไปยังสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือประกาศรับสมัครนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.1-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559  
 
ET 3.1-1-2 แผนการรับ
นักศึกษาใหม ่
 
ET 3.1-1-3 คาํสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเขียน สอบ
สัมภาษณ์ และรับ
รายงานตัว 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 -37-  
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
        ในปีการศึกษา 2559 แผนการรับนักศึกษา จํานวน 70 คน โดย มี

โควตา จํานวน 35 คน รับตรง จํานวน 35 คน โดยกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ต้องสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือ ม.6 
วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คํานวณ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีผลการเรียน
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกําหนดและเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการรับนักศึกษา      

(D)หลักสูตรมีการนําระบบการรับนักศึกษามาใช้ในการปฏิบัติ/หรือ
ดําเนินการสําหรับรับนักศึกษาทั้งในส่วนของการรับนักศึกษา โควตา รับตรงและ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีนักศึกษามารายงานตัว รวมทั้งสิ้นจํานวน 
72 คน โดยนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรน้ันมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยและคณะฯ กําหนด 
       (C) จากแผนการรับนักศึกษาปี 2559 ได้กําหนดแผนรับไว้ทั้งหมด 70 คน 
แต่มีนักศึกษามารายงานตัวทั้งรอบโควต้าและรับตรง รวม 72 คน มีนักศึกษามา
รายงานตัวเกินจากแผน 2 คน (เน่ืองจากปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาลาออก สิ้นสุด
สภาพ ฯ ระว่างปีการศึกษามากกว่า 5 คน) โดยที่รับนักศึกษาทั้งหมดเข้ามามี
คุณสมบัติสอดคล้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและคณะกําหนด 
 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
69 69 72

 

หลักสูตรฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแนะแนวและประชาสัมพันธ์โดย
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ ที่ปฏิบัติการฝึกสอน ณ สถานศึกษา 
ได้แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ  ทําให้หลักสูตรฯ มีนักศึกษาเข้ามา
สมัครเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

 (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลจากผลการดําเนินงานการรับ
นักศึกษา เพ่ือพิจารณาจํานวนและคุณสมบัตินักศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ    

 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกไปปฎิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 และ 2 ใน
สถานศึกษาต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆในคณะฯ เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 

1.อาจารย์ประจําหลักสูตร รว่มพิจารณา 
1.1 จํานวนนักศึกษา 
1.2 คุณสมบัตินักศึกษา 

2.จัดกลุ่มนักศกึษา เพ่ือเรียนปรับพ้ืนฐาน 
3.ดําเนินการปรับพ้ืนฐาน 

4.ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5.ประชุมสรุปผล 

5.1 ผลสมัฤทธ์ิการเรียนปรับพ้ืนฐาน 

5.2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 
6.ประชุมติดตามและประเมนิผล ของระบบและกลไกการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
6.1 ความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 -39-  
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
6.2 ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา
6.3 รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ดังน้ี 
      (P) อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พบปะพูดคุยกับ
นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยให้มุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 - ด้านวิชาการ  
 - ด้านความประพฤติ  
 - ด้านสภาพแวดล้อมท่ีนักศึกษามาพักอาศัยปัญหายาเสพติดและอบายมุกต่างๆ 
     (D) ในวันปฐมนิเทศ อาจารย์ท่ีปรึกษาได้นัดสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ปกครองเป็น
รายบุคคล โดยสอบถามถึงความพร้อมของนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอบถาม
ถึงการหาท่ีพักและอาชีพของผู้ปกครอง รวมท้ังได้สอบถามถึงปัญหายาเสพติดและการพนัน 
และหลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสานความสัมพันธ์
ระหวา่งนักศึกษาทุกหลักสูตรภายในคณะ พร้อมท้ังการปรับตัวในร้ัวมหาวิทยาลัย 
       (C) หลักสูตรสรุปผลผลการดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่าระบบ
และกลไกดังกล่าวสามารถช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนมากข้ึน แต่ในด้านการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯ ไม่ได้มี
การปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาซึ่งอาจจะทําให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวในด้าน
การเรียนได้         
        (A) อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ร่วมพิจารณาแผนและให้ดําเนินการแก้ไขในรายละเอียดดังนี้ 
 1. กําหนดแผนในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้หรือการปรับพ้ืนฐานให้ชัดเจน เช่น 
ทักษะที่ต้องการจะปรับพ้ืน การจัดเตรียมงบประมาณ ระยะวันเวลาในดําเนินงาน และ
จํานวนอาจารย์ผู้สอน 
 2. กําหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนปรับพ้ืนฐานให้เป็นรูปธรรม 
 3. หากคณะฯ ไม่สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หลักสูตร
จะพิจารณาดําเนินการจัดการเรียนการสอนเอง 

 

 
 
 
ET 3.1-2-1 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศกึษาและ
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3.0  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่
มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังน้ี 

 
 
การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
หลักสูตรฯ มรีะบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการให้คําปรึกษา
ด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

2. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. กําหนดช่องทางเวลาการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 
5. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

       ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุมการดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
        (P) อาจารย์ประจําหลักสูตร ทบทวนปัญหาจากป่ีที่ผ่านมา ในเรื่องแผน
ฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา ร่วมประชุมในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2560 วันที่ 
10 สิงหาคม 2560 เพ่ือวางแผนการให้คําปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนว 
แก่นักศึกษา นอกจากน้ียังพิจารณาเลือกและแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 ส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) และจัดส่งให้สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาลงในระบบต่อไป 
     นอกจากน้ีประธานหลักสูตรยังมอบอาจารย์ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้
ควบคุมดูแลนักศึกษาและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
                 1. การจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษา 
       2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
       3. การแนะนําเรื่องทุนการศึกษา 
       4. การวางแผนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน  
         (D)  จากการประชุม ในการจัดทําแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอ
พินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้คําปรึกษาในการ
ลงทะเบียนและให้คําแนะนําในการปรับแผนการศึกษา  

หลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คําแนะนําการลงทะเบียนแก่นักศึกษา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ตามท่ีนักศึกษา
ต้องการ โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น ตาราง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2-1-1 รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 
3/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
นัดหมายในแผนการสอน สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจําตัว
นักศึกษา 
     *กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้
ทราบอย่างเร่งด่วน            
         (C) จากการทําแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามผล ตัวอย่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา1/2560) ติดวิกกฤต 
จํานวน 14  คน ผลจากวางแผนปรับแผนการศึกษา  ส่งผลให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
(ปีการศึกษา 2/2560) ที่อยู่ในสถานะวิกฤต เหลือเพียงจํานวน 4   คน มีผลการ
เรียนดีขึ้น 10 คนและนักศึกษาสถานะวิกฤต เพ่ิม 1 คน  

อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วม ประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการนํา
ข้อมูลของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลายท่าน พบว่านักศึกษาประสบปัญหา
เก่ียวกับปัญหาทางด้านการเงิน ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และปัญหายาเสพติด 
นอกจากน้ีจากข้อมูลพบว่านักศึกษาบางส่วนขาดการติดต่อทั้งตัวนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
          (A) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการทบทวนแผนและกระบวนการ ตลอดจน
กํากับติดตามผลการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา และให้มีการรายงานผลพร้อม
หลักฐานอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขั้นต้น ให้เสนอ
เรื่องไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือดําเนินการต่อไป 
         นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับคณะ ทบทวนในเรื่องแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ โดยมีการมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและ
ควรดูแลนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงติดวิกฤต รอพินิจ รายงานผลมายังคณะฯ
อย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ET 3.2-1-2 การ
ยืนยันการลงทะเบียน
ของนักศึกษา 
จากระบบ 
 
ET 3.2-1-5 
แบบฟอร์มแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาที่มีสถานะ
วิกฤต รอพินิจ 1 รอ
พินิจ 2 และรอพินิจ 
3 
 
ET 3.2-1-6  ผลการ
เรียนนักศึกษาหลังทํา
แบบฟอร์มแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาที่มีสถานะ
วิกฤต รอพินิจ  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 

 
 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีมรีะบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
          1.ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 

1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
          2. หลกัสูตรจัดทําโครงการด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมขึน้มา 2 
โครงการฯ และหลักสูตรฯ เปิดสอนรายวิชานวัตกรรมเพ่ือชุมชน  
          3. สรปุผลโครงการที่ดําเนินการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูร ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังน้ี 

 
        (P)อาจารย์ในหลักสูตรประชุมในวาระการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10
สิงหาคม 2560 เพ่ือวางแผนและทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา(ปีการศึกษา 2558 
และปีการศึกษา 2559)เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2-2-1 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
3/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
ศตวรรษที่ 21 โดยในที่ประชุมเห็นควรว่านักศึกษาควรมีทักษะพ้ืนฐานที่ต้องใช้ใน
การทํางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทักษะทางสารสนเทศ ทักษะ
ทางด้านชีวิตและอาชีพจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติ โดยมี
รายละเอียดการพิจารณาและวางแผนดังน้ี 
 1. จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งหาวัสดุฝึกสื่อการสอน 
 2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
         (D) หลักสูตรได้นําแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันใน
เวทีระดับชาติ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมพร้อม 
 2. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  

 จากการทบทวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน โดยส่งอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมต่างๆ ตามแนวทางความ
ถนัดของอาจารย์ในหลักสูตร  
 3.การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้คัดเลือกนักศึกษา โดยนําผลจากการฝึก
ปฏิบัติการสอนในรายวิชา วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน และวิชา
วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี เพ่ือเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันใน
โครงการ  Teaching  Academy Award 2018 ครั้ งที่  7 ณ  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลักสูตรได้รับผิดชอบในส่ง
นักศึกษาเข้ารว่มการแข่งขันกลุ่มการสอนไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม กลุ่ม
การสอนคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสื่อการสอนซอฟแวร์  
           3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษา โดยนําผล
จากการนําเสนอวิจัยในช้ันเรียน ในรายวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1-2 โดย
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงานงานวิจัยในช้ันเรียน ในงานการประชุมวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้
ตอนล่าง ครั้ง 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 3.3 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา โดยการเข้าร่วม
โครงการที่สะท้อนถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรืองานสาธารณะต่างๆ ร่วมกับคณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2-2-2 โครงการ
Teaching  
academy 
 
 
 
 
ET 3.2-2-3 โครงการ
ประกวดงานวิจัยของ
นักศึกษา 
 
ET 3.2-2-4 โครงการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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3.4 หลักสูตรสาขาวิชาได้รับมอบหมายให้จัดการโครงการหุ่นยนต์เดิน

ตามเส้น ประเภททั่วไป ในงานโครงการสัปดาห์วิชาการ "IED @Songkhla Fair 
2018 " ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการขึ้น โดยมีนักศึกษาช่วยงานดังน้ี 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 3 ช่วยงานในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นประเภท
ทั่วไป  นอกจากน้ีคณะฯ ได้มอบหมายให้หลักสูตรสาขาวิชา จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
ของหลักสูตรสาขาวิชา นําเสนอผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 
นอกจากน้ีหลักสูตรได้จัดกิจกรรมประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดคิท) โดยมี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วยงานกิจกรรมภายในบู๊ท และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ 

3.5 หลักสูตรสาขาวิชาได้คัดเลือกนักศึกษาจากการเรียนการสอนใน
รายวิชา โครงงาน 2 เพ่ือเป็นตัวแทนนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
“งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังส่งนักศึกษา
เข้าร่วมงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
        (C)  ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร ทําให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ 
ตลอดจนได้รับรางวัลในโครงการต่างๆ ดังน้ี 

3.1 ผลจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันใน  Teaching  Academy 
Award 2018 ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหน่ึง กลุ่มสื่อการสอนซอฟแวร์ 

3.2 ผลจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการงานการประชุมวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้
ตอนล่าง ครั้ง 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 

3.3 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา โดยการเข้าร่วม
โครงการที่สะท้อนถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรืองานสาธารณะต่างๆ ร่วมกับคณะ 
เช่น โครงการทําบุญคณะและกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ้าฝน โครงการวันไหว้ครู 

ET 4.1-3-4 เกียรติ
บัตรการเข้าร่วม ศรี
วิชัยแฟร์" ประจําปี 
2560 
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กิจกรรมฝึกศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านโนรา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย โครงการจิตอาสา พัฒนาหาดชลาทัศน์ เป็นต้น 

3.4 ผลจากการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานโครงการสัปดาห์วิชาการ 
"IED @Songkhla Fair 2018 " เข้าร่วมโครงการ สัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์" 
ประจําปี 2560 โครงการหุ่นยนต์เดินตามเส้น ประเภททั่วไป  

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง  การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น 
ประเภททั่วไป 

3.5 ผลจากการส่งนักศึกษาการแข่งขัน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน 
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ 
อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง  การสร้างเอกสารทางราชการตาม
ระเบียบงานสารบรรณ ในงาน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหน่ึง เหรียญทอง และรางวัล Best 
Award การประกวดผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษางาน “งานศรีวิชัยแฟร์ ประจําปี 2561” ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) กลุ่ม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

- ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
และนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา นงาน “งานศรีวิชัยแฟร์ 
ประจําปี  2561” ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัด
แสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research 
Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่ม

พลังงาน ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัย
ส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่ม
เครื่อ งมื อ อุปกรณ์ อัจฉริยะ  ระบบเครื่ องกลที่ ใช้ อิ เล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดง
นิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research 
Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการสวยงาม กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัด
แสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research 
Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

- ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับสอง การประกวดตกแต่งบูทนิทรรศการ
สวยงาม กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ในงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดง
นิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research 
Expo 2018)” ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
        (A) หลักสูตรสาขาวิชาได้ทบทวนการจัด กิจกรรมที่ ผ่ านมา โดยมี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมปีถัดไป ดังน้ี 

1.กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นประเภทท่ัวไป ควรเพ่ิมประเภท
นักเรียนนักศึกษา ควรจัดให้นักศึกษาทุกช้ันปี ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม 
เช่น พ่ีเลี้ยงให้กับทีมแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นต้น 

 
เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3.0  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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การคงอยู่   
 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวน
ที่

รับเขา้ 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวน
ที่คงอยู่

จํานวนที่
หายไป 

ร้อยละ
ของการ
คงอยู ่

2553 66 47 2 17 3.03
2554 103 49 19 35 18.45
2555 88 50 9 29 10.23
2556 84 47 4 33 4.76
2557 76  54 22 71.05
2558 69  45 24 65.22
2559 69  58 11 84.06
2560 72  61 11 84.72

 
(P) หลักสูตรฯมีการประชุมทบทวนปัญหาจากปีผ่านมา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 
กันยายน 2560 เพ่ือวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา โดยในการ
วิเคราะห์จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปน้ี  
          1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน 
วิธีการเรียนรู้ ทัศนคติต่อหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน  
         2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
         3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่าง ๆ  

ประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลนักศึกษาและวางแผน
ฟ้ืนฟู สําหรับนักศึกษาที่มีสภาวะวิกฤต รอพินิจ อย่างใกล้ชิด เป็นรายบุคคลและ
อาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม 
ให้คําปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากน้ีหากหลักสูตรไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะ (ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารประจําคณะร่วมกันแก้ไขและดําเนินการต่อไป 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.3-1-1 
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
4/2560 
 
 
ET 3.3-1-2 
ทุนการศึกษา 
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(D) ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ดําเนินการเก่ียวกับการคงอยู่ของนักศึกษา แต่ละ
ด้าน ดังน้ี  
          1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น หลักสูตรมอบหมายให้นักศึกษารุ่นพ่ี 
ดูแลนักศึกษารุ่นน้อง โดยการสร้างสายรหัส (พ่ีเทค น้องเทค ,พ่ีเอ็นดู น้องเอ็นดู) 
มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คําแนะนําในการลงทะเบียนของนักศึกษา 
ตลอดจนแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะวิกฤต รอพินิจ 
         2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา สํารวจ
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน เพ่ือนําไปพิจารณาเง่ือนไขในการขอทุนเพ่ือการศึกษา
ของคณะฯ มหาวิทยาลัยและทุนภายนอก   
         3. ปัญหาด้านสังคม เช่น หลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา
เก่ียวกับปัญหา ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่าง ๆ   
               
         (C) หลักสูตรได้สรุปแผนดําเนินการการคงอยู่ของนักศึกษา ผลสรุปได้ว่า
นักศึกษามีเปอร์เซ็นต์การคงอยู่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังตาราง
ต่อไปน้ี  
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนที่
คงอยู ่

จํานวนที่
หายไป 

ร้อยละของ
การคงอยู่ 

2557 76 54 22 71.05
2558 69 45 24 65.22
2559 69 58 11 84.06
2560 72 61 11 84.72

 
         (A) จากประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 14 กันยายน 2560 ได้มีการร่วมประชุมทบทวน
ประเด็นปัญหาที่ทําให้นักศึกษาลาออกระหว่างเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือ
นักศึกษาให้สามารถคงอยู่ได้ตลอดจนจบการศึกษา มีข้อสรุปดังน้ี 
 1. จัดกิจกรรมเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา 

2.จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน (เพ่ือนเรียนดีช่วยเพ่ือนเรียนอ่อน) 
3.หลักสูตรได้เสนอแนะให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานและจัดทําแผนการเรียน 
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ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงวิกฤต รอพินิจ
          ตารางแสดงแนวโนม้การคงอยู่ของนักศึกษา 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 
(ต้ังแต่ปี

การศึกษาที่
เร่ิมใช้

หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
ช้ัน
ปีที่ 
1 

ช้ัน
ปี
ที่ 
2 

ช้ัน
ปี
ที่ 
3 

ช้ัน
ปี
ที่ 
4 

ช้ัน
ปี
ที่ 
5 

ช้ัน
ปี
ที่ 
6 

อัตราการ
คงอยู่ 
ของ

นักศึกษา

ร้อยละท่ี
เปลี่ยนแปลง
(เทียบกับปีที่

ผ่านมา) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2553 66 54 52 51 50 7 71.21   
2554 103 82 76 73 71 4 66.99 4.22 
2555 87 74 64 61 59 2 68.18 -1.19 ลดจากปีที่ผ่าน

มา 

2556 84 73 65 59 4 70.24 2.06 เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

2557 76 63 56 54  71.05 0.81 เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

2558 69 50 45   65.22 -5.83 ลดจากปีที่ผ่าน
มา 

2559 69 58    84.06 18.84 เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

2560 72      
 

 
การสําเร็จการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม เป็นหลักสูตรที่มีการควบคุมโดย คุรุสภา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจะ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอนุมัติและออกให้โดยคุรุสภาซึ่งแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรกําหนดให้เรียน 5 ปี  โดยที่เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีการศึกษา และฝึก
ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา และกําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนผ่าน
ทุกวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา
ได้ ดังน้ันเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีการศึกษาแล้วก็จะ
ถือว่าสําเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีดังน้ี 
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(P)หลักสูตรมีการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพ่ือทบทวน
ปัญหาและวางแผนให้นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการเรียนโดยมีประเด็นที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 1.มีระบบการให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเรียน 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน 
4.มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอก มาบรรยายเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่นักศึกษา 
5.มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ให้แก่นักศึกษา 
6.มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7.มีการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาโดยการนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน 

        (D) หลักสูตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก ดังน้ี 
1.มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษากําหนดชั่วโมงการให้

คําปรึกษาให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาที่กําหนด นอกจากน้ียังมีระบบ
ติดตามช่วยเหลือให้คําปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีปัญหา  

2.มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน ทุก ๆ ปีการศึกษา ซึ่งจะมีการปรับ
พ้ืนฐานในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาช่างพ้ืนฐานเฉพาะสาขา 

 (C) หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาโดยการจัดทํา
แผนวิกฤต  เพ่ือฟ้ืนฟูนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งผลการดําเนินการตามแผนวิกฤต 
ผลปรากฎกว่า มีนักศึกษาพ้นสถานะวิกฤตจากจํานวนทั้งหมด 14 คน พ้นสถานะ
วิกฤต 10 คน   

หลักสูตรสาขาวิชาได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก 
และมีนักศึกษาจบตามหลักสูตรจํานวน 4 รุ่น  

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ร้อย
ละ 65.15 

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ร้อย
ละ 47.57 

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ร้อย
ละ 56.82 

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ร้อย

ET 3.2-2-1 
รายงานการประชุม
คร้ังท่ี 3/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 3.2-2-2 แผ่น
ฟ้ืนฟูนักศึกษาท่ีอยู่
ในภาวะวิกฤต รอ
พินิจ 
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ละ 55.95 
ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้นพบว่าเกิดขึ้นมาจาก

หลายปัจจัย เช่น นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน นักศึกษา
ออกกลางคัน  ตกค้างจากผลการเรียนในวิชาศึกษาทั่วไปเน่ืองจากพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ 
ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน เป็นต้น  
    (A) มีการจัดทําแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในสถานะวิกฤต รอพินิจและ
นักศึกษาค้างจบ ตลอดจนนักศึกษาที่เสี่ยงสภาวะวิกฤต รอพินิจ โดยมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้จัดทําแผนฟ้ืนฟู และรายงานผลการดําเนินงานมายังคณะฯ 
(ฝ่ายวิชาการ)  
 
ตารางแสดงแนวโน้มการสําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
การสําเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละท่ีเปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีที่ผ่านมา) สถานะการเปล่ียนแปลง

2557 65.15 - -
2558 47.57 -17.58 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา
2559 56.82 9.25 เพ่ิมจากปีท่ีผ่านมา
2560 55.95 -0.87 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
            (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมทบทวนปัญหาและวาง
แผนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่นักศึกษา 
ด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการภายในหลักสูตรเพ่ือจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 (D) หลักสูตรได้นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร  
      หลักสูตร นํามาใช้ทําการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 7  ด้าน ได้แก่ 

               1) ด้านหลักสูตร 
               2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
               3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 

 
ET 3.2-3-1
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตร 
 
ET 4.1-3-4 เกียรติ
บัตรการเข้าร่วม 
ศรีวิชัยแฟร์" 
ประจําปี 2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

               4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้
               5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
               6) ด้านการวัดและประเมินผล 
               7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  

นอกจากน้ีหลักสูตรสาขาวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมในการ
ประกวดแข่งขัน หลากหลายเวที ตามความถนัดของหลักสูตรสาขาวิชา  

(C) สรุปผลของแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร 
โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 อยู่ในระดับมาก  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี ตามตารางดังต่อไปน้ี 
ตารางแบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร 
 
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารหลักสูตร 2558 2559 2560
1) ด้านหลักสูตร 4.19 4.22 4.22
2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 4.12 4.13 4.16
3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.22 4.25 4.26
4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 4.16 4.18 4.15
 5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.23 4.26 4.32
6) ด้านการวัดและประเมินผล 4.10 4.17 4.24
7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 4.28 4.58 4.60

รวมทุกด้าน 4.19 4.25 4.28
               ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษา (มีอะไรบ้าง/ไม่มี และถ้ามีควรทํา
อย่างไร) 

         (A) อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2560 เพ่ือสรุปผลและทบทวน เพ่ือปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 น้ัน ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา แต่หลักสูตรฯ 
ได้ดําเนินการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังน้ี 

 ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ มอบอาจารย์แต่ละท่านดูแลเครื่องมือ 
อุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน 

 ด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ กิจกรรม
แนะนําหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ประกาศช่องทางการรับ
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ข่าวสาร facebook และ Line กลุ่มเฉพาะ นศ. แต่ละรุ่น
 ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่

นักศึกษา 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปี
การศึกษา 

2558 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา

2559 
(คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา

2560 
(คะแนน
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
คงอยู่ (ร้อย

ละ) 

ความพึงพอใจ
และผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4.19 4.25 4.28 เพ่ิมข้ึน 

ปีประเมิน
เทียบกับปี
ท่ีผ่านมา 

 
 

เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3.0  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย .ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ

3.1 3.0 3  
3.2 3.0 3  
3.3 3.0 3  
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จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รบัเข้า ปีการศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 ค่าเฉล่ีย
2553 จํานวนจบในรุ่น 43  

 
 

ค่าเฉล่ีย
ของร้อยละ
แต่ละปี 

จํานวนรับเข้าในรุ่น 66  
ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น 65.15  

2554 จํานวนจบในรุ่น 49  
จํานวนรับเข้าในรุ่น 103  
ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น 47.57  

2555 จํานวนจบในรุ่น 53  
จํานวนรับเข้าในรุ่น 88  
ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น 60.22  

2556 จํานวนจบในรุ่น 47 
จํานวนรับเข้าในรุ่น 84 
ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น 55.95 

 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการสําเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีที่ประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น =       จํานวนจบในรุ่น 
       จํานวนรับเข้าในรุ่น 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย ดังน้ี 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน  
2. นักศึกษาออกกลางคันเน่ืองจาก  

2.1 ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนการสอนของระบบมหาวิทยาลัยได้ 
2.2 ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

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

4. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาโครงงาน เน่ืองจากไม่ปฏิบัติงานตามแผน 
 
 
 

X 100 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 -56-  
 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2559(แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 68 100 สรุปจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา2559 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่อง

การมีงานทําภายใน 1 ปี หลงัสําเร็จการศึกษา 
68 100

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน 1 ปี
หลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)

27 39.71

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 11.76
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน
1 ปี หลังสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

35 51.47

ตรงสาขาที่เรียน 19 54.29
ไม่ตรงสาขาที่เรียน 16 45.71
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทํา
ก่อนเข้าศึกษา 

4 5.88

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต
ศึกษา 

1 1.47

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - -
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 5 7.35
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง
ที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 

8 22.86

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 35
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

60.38

 
เป้าหมายของปีน้ี   : ร้อยละ 20 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2559(แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ลํา 
ดับที ่

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จํานวนข้อ
ที่ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้าง 

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
77.57 35 4.85 สรุปความพึงพอใจ

ของผู้ประกอบการ
ต่อบัณฑิต ปี
การศึกษา 2559    (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 5 4.83 

   (2)ด้านความรู้ 5 4.71 
   (3)ด้านทักษะทางปัญญา 5 4.75 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6 4.91 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 4.93 

 
  (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพกําหนด/ตาม มคอ.2 
ของแต่ละหลักสูตร 

5 4.94 

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 53 

3 
จํานวนผูส้ําเรจ็การศกึษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมนิคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (คน) 

53 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

23.53 

เป้าหมายของปีน้ี   : ร้อยละ 20 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ร้อยละ 23.53   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย   บรรลุเป้าหมาย 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ

2.1 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23.53  
2.2 ร้อยละ 20 ร้อยละ 100  

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -58-  
 

หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ลําดับ รหัสวิชา วิชา 

สถานะ
(แสดงเครื่องหมาย 
หรือ X ) การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

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

สอบ
ผ่าน 

1 1021001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์    1 4 20 21 14 4 0 5 0 0 0 0 69 64 

2 1021005 จิตวิทยาท่ัวไป    0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

3 1021007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้    0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4 1021008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์    0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

5 1022001 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต    1 3 19 16 23 4 1 0 0 0 0 0 67 67 

6 1023006 แบดมินตัน    26 35 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 69 63 

7 102510155 คณิตศาสตร์ 1    0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 

8 1033001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา    4 8 9 6 7 4 2 0 0 0 0 0 40 40 

9 1040006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

10 1312002 ภาษาอังกฤษ 2    3 3 3 8 2 3 1 0 0 0 0 0 23 23 

11 1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ    0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 

12 1314001 ภาษามลายู 1    4 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

13 2031001 คณิตศาสตร์ท่ัวไป    10 5 3 6 10 8 7 22 0 0 0 0 71 49 

14 2031003 คณิตศาสตร์ต้นแบบ    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

15 2032007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร    8 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 18 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -59-  
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ลําดับ รหัสวิชา วิชา 

สถานะ 
(แสดงเครื่องหมาย üหรือ 

û) 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

เปิด
สอน 

มีเนื้อหา
ครบ A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1 10110011 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

2 1021001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์    0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 

3 1021002 
มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ    5 10 25 12 8 0 0 1 0 0 0 0 61 60 

4 1021007 
วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ภาคใต้    0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

5 1022001 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต    2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

6 1022003 สังคมกับการปกครอง    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

7 102510155 คณิตศาสตร์ 1    0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 8 2 

8 1040005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา    5 11 10 10 7 2 2 0 0 0 0 0 47 47 

9 1040006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    5 8 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 25 25 

10 1312001 ภาษาอังกฤษ 1    8 5 6 18 10 11 2 1 0 0 0 0 61 60 

11 1312002 ภาษาอังกฤษ 2    12 11 9 10 8 2 0 0 0 0 0 1 53 52 

12 1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ    3 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 

13 1312005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

14 1313001 ภาษาจีน 1    3 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

15 2031001 คณิตศาสตร์ท่ัวไป    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

16 2031002 สถิติในชีวิตประจําวัน    0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

17 2032002 ฟิสิกส์ท่ัวไป    0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 3 

18 2032008 แหล่งพลังงานทางเลือก    7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

19 2033001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ลําดับ รหัสวิชา วิชา 

สถานะ
(แสดงเครื่องหมาย 
หรือ X ) การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

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

สอบ
ผ่าน 

1 14011101 คุณธรรมและความเป็นครู    11 9 13 6 8 9 6 7 0 0 0 0 69 62 

2 14011103 จิตวิทยาสําหรับครูวิชาชีพ    12 10 7 15 8 4 5 2 0 0 0 0 63 61 

3 14011306 การวิจัยทางการศึกษา    13 6 11 10 8 4 2 0 0 0 0 0 54 54 

4 14012301 หลักวิชาชีพครูอาชีวะ    33 6 11 0 0 1 0 3 0 0 0 0 54 51 

5 14012302 
การออกแบบและการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย    6 13 13 14 2 2 2 2 0 0 0 0 54 52 

6 14012403 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    39 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 55 55 

7 1401330458 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา    12 13 9 5 1 3 1 2 0 0 0 0 46 44 

8 14014501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1    54 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 

9 14014502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2    1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

10 14016302 โครงงาน 2    0 14 14 15 3 0 0 9 0 0 0 0 55 46 

11 14110101 งานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1    23 23 10 6 2 0 0 5 0 0 0 0 69 64 

12 14110103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1    5 0 17 6 13 9 10 2 0 0 0 0 62 60 

13 1411110158 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น    18 6 6 4 5 6 13 11 0 0 0 0 69 58 

14 14111102 ระบบบควบคุม    5 11 18 9 8 0 1 2 0 0 0 1 55 52 

15 1411110258 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น    39 22 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 69 63 

16 14111104 วงจรไฟฟ้า 2    6 3 10 10 23 5 14 5 0 0 0 0 76 71 

17 1411210158 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    1 2 5 8 18 11 17 7 0 0 0 0 69 62 

18 1411210258 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น    17 6 11 8 10 5 5 7 0 0 0 0 69 62 

19 1411210358 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1    5 9 13 13 12 8 2 3 0 0 0 0 65 62 

20 1411210458 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1    36 13 8 3 1 0 2 0 0 0 0 0 63 63 

21 14112320 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือชุมชน    7 20 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 

22 14113301 หลักการของระบบสื่อสาร    9 7 3 3 4 12 1 7 0 0 0 0 46 39 

23 14113302 การสื่อสารดิจิตอล    2 2 8 9 9 11 5 0 0 0 0 0 46 46 

24 14113305 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า    4 2 0 3 5 2 10 0 0 0 0 0 26 26 

25 14114102 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์    1 3 10 11 18 9 3 0 0 0 0 0 55 55 

26 1411410358 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1    2 5 4 12 11 10 19 0 0 0 0 0 63 63 

27 14114206 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2    15 9 8 1 5 3 4 1 0 0 0 0 46 45 

28 14114207 ปฏิบัติการดิจิตอล    32 4 2 1 2 2 3 0 0 0 0 0 46 46 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ลําดับ รหัสวิชา วิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
หรือ X ) การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

เปิด
สอน 

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

สอบ
ผ่าน 

1 14011102 ภาษาและวัฒนธรรม     0 5 21 19 11 2 0 2 1 0 0 0 61 58 

2 14011104 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สําหรับครู
วิชาชีพ     18 9 11 8 5 5 3 1 0 0 0 0 60 59 

3 14011405 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สําหรับครู
วิชาชีพ     11 10 13 5 5 0 2 0 0 0 0 0 46 46 

4 14012404 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2     36 3 3 6 4 0 0 1 0 0 0 0 53 52 

5 14013301 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี     0 1 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 53 1 

6 14013306 ชุดการเรียนบนเครือข่าย     8 8 16 13 3 2 3 0 0 0 0 0 53 53 

7 14013409 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน     16 10 11 5 3 3 3 0 0 0 0 0 51 51 

8 14014501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

9 14014502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2     58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 

10 14110102 งานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2     1 10 11 23 9 4 2 1 0 0 0 0 61 60 

11 14110104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     1 0 2 3 10 1 43 10 0 0 0 6 76 60 

12 1411110358 วงจรไฟฟ้า 1     1 0 6 0 4 5 25 12 0 0 0 0 53 41 

13 14111105 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์     13 4 8 5 11 12 8 0 0 0 0 0 61 61 

14 14111106 
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์     20 2 3 8 6 5 5 0 0 0 0 0 49 49 

15 1411210558 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2     20 12 14 10 5 0 0 2 0 0 0 0 63 61 

16 1411210658 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2     27 8 8 10 6 1 2 1 0 0 0 0 63 62 

17 14112322 หัวข้อเฉพาะพิเศษทางด้านอิเล็กทรอนิกส์     1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 

18 14113303 การสื่อสารทางแสง     15 8 8 7 2 0 1 2 0 0 0 2 45 41 

19 1411410158 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     2 10 13 27 9 0 0 0 0 0 0 0 61 61 

20 1411410258 ปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     19 24 15 0 0 0 0 1 2 0 0 0 61 58 

21 1411410458 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2     2 7 14 4 9 12 12 1 0 0 0 0 61 60 

22 14114205 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1     25 4 8 7 5 4 3 0 0 0 0 1 57 56 

23 1411420858 ไมโครคอนโทรลเลอร์     13 9 2 8 6 4 4 0 0 0 0 0 46 46 

24 1411420958 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์     17 9 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

25 14114310 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     0 0 22 4 20 0 0 0 0 0 0 0 46 46 

26 14313101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม     13 11 6 7 3 3 2 0 0 0 0 0 45 45 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างองิ 

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เน้ือหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ 
โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
ขอบเขต ดังน้ี 
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การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไกการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 

 
          1.สํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สํารวจอาชีพ / ความ

ต้องการผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศษิย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพ้ืนฐาน 
องค์กรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ /  อัตลักษณ์/ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

อ่ืน 
          2.นําข้อมูลที่ได้จาการสํารวจมาทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพจากภายนอก 
          3.ดําเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสตูร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อกําหนดของหน่วยงาน 

ในปีการศึกษา  2560 หลักสตูรฯ ดําเนินการออกแบบหลกัสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 
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P) หลักสูตร ได้มีการวางแผนดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในสาระรายวิชาของหลักสูตรในประเด็นต่อไปน้ี 

1.อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทําการวิเคราะห์เน้ือหาและการสอนเพ่ือ
นําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

2.ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา คําอธิบายรายวิชาและสาระรายวิชาทางทฤษฎี
และปฏิบัติ 

3.การเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
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D) การดําเนินการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรมีดังน้ี
1.หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดทําสาระเนื้อหาของ

รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและนํามาประชุมเสวนา
โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านช้ีแจงรายละเอียดเน้ือหาในการสอนเพ่ือช่วยกัน
วิเคราะห์รายวิชาและจัดลําดับก่อนหลังของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
และสัมพันธ์กันในรายวิชา ให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนรายวิชาที่มีความ
ต่อเน่ืองกันและให้เกิดความรู้ความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี 

2.หลักสูตรร่วมกันปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย
ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา คําอธิบายรายวิชา  แยกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติออก
จากกัน  เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติมากขึ้น เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
เน้ือหารายวิชาให้ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในสังคม 4.0 ด้วยการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

3.หลักสูตรได้นําข้อมูลจากการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสห
กิจ 1-2 เพ่ือนําข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา  

4.นําข้อสรุปและผลจาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจ 
1-2 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

C) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ดําเนินการจัดทําสาระเน้ือหาของ
รายวิชา ผ่านการจัดทํา มคอ.3 โดยให้อาจารย์ผู้สอนยึดหลักการสอนจากเรื่องง่ายไป
เรื่องยาก ซับซ้อนน้อยไปซับซ้อนมาก วิชาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนจะต้องเป็นพ้ืนฐาน
เพ่ือต่อยอดในรายวิชาที่เรียนหลังได้ และจะต้องพัฒนาการการสอนให้ก้าวทันกับ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงตัวอย่างในรายวิชา 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  จากเดิมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เปลี่ยนเป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino ซึ่งใช้แพร่หลาย สามารถนํามาต่อยอดใช้ใน
รายวิชาโครงงานได้ 

A) หลักสูตรฯ ได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรในสาระ
รายวิชาของหลักสูตร นอกจากน้ียังมีการทวนสอบและติดตามในประเด็นต่อไปน้ี 

1.การเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคม  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา 

2.ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปรับปรุงหลกัสูตรตามความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.1-1-1 มคอ.3 
รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
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ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
3.การวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาที่ครอบคลุม

ตามความเหมาะสมของหลักสูตร 
4.การวิเคราะห์ความซ้ําซ้อนของรายวิชา ตลอดจนรายวิชาที่มีความ

ต่อเน่ืองกัน 
5.มีรายวิชาครบตามมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด ในการใหใ้บประกอบวิชาชีพ

ครู 
 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
ในปีการศึกษา  2560 หลักสตูร ดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ  ดังน้ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมรีะบบและกลไกการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ ดังน้ี 
1.ฝ่ายวิชาการฯ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2.คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือดําเนินการ 
 2.1 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของ

หลักสูตร 
 2.3 สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
 2.4 รวบรวมข้อมูลจาก มคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา) 
 2.5 ศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเน้ือหาสาระ

รายวิชา 
3.ฝ่ายวิชาการ ฯ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร 
 3.1 ทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.2 ทบทวนสมรรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสูตร 
 3.3 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ตาม มคอ.1 

  3.4 ออกแบบรายวิชาและจัดทําเน้ือหาสาระรายวิชาตาม  
  1).สมรรถนะของหลักสูตร 2).ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3).
ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร 4).ความพึงพอใจของ

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -67-  
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลัก 
ฐาน/ตารางอ้างองิ 

อาจารย์ต่อการบริหารหลักสตูร 5).ข้อมูลจาก มคอ.7 หรอืเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร(ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา) 
6).ความเหมาะสมและความทันสมัยของเน้ือหาสาระรายวิชา 
  3.5 จัดทําหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ของมหาวิทยาลัย 
 4.ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
 
 
เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3.0  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความ รู้

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของ
อาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ 
และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
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การกําหนดผู้สอน 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน  ดังน้ี 
     (P) 1.ศึกษาวิเคราะห์ มคอ. 2 และคําอธิบายรายวิชา เพ่ือกําหนดผู้สอนใน
รายวิชา ของแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ มคอ. 2 และคําอธิบายรายวิชา เพ่ือกําหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวม
ข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ประสบการณ์/เกณฑ์วิชาชีพ/สกอ.) 
          2.กําหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอน ตามความ
เหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญในเน้ือหาวิชาที่สอน 
ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาน้ันๆ  

 3.มีการวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอาจารย์ที่
เหมาะสม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ   
          4.กรณีที่มีผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีการกําหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะนําเทคนิคและวิธีการสอน การออก
ข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษา 
     (D)ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม มคอ. 2 โดยรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน้าที่ของ
คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายวิชากําหนดอาจารย์ผู้สอน รายวิชาในหมวด
วิชาชีพครู จะให้คณะกรรมการวิชาชีพครูของคณะฯ พิจารณาแบ่งภาระโหลดสอน
ในรายวิชาชีพครู ส่วนรายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรจะให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรพิจารณาแบ่งภาระโหลดสอน ก่อนนําเสนอคณบดีพิจารณาต่อไป 

หลักสูตร มีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือจัดอัตรากําลัง กําหนด
ผู้สอน ของรายวิชาในหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 2560  

อาจารย์ 1/2560 2/2560
1.ดร.บุษราคัม ทองเพชร 6 คาบ 6 คาบ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 11 คาบ 20 คาบ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 12 คาบ 19 คาบ
4.อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ 13 คาบ 24 คาบ
5.อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 25 คาบ 28 คาบ

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 4.1-2-2
ตารางสอน 1/2560
และ 2/2560 
 
 
ET 5.2-1-2 ผลการ
ประเมินอาจารย์
ผู้สอน 
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 (C) หลักสูตรติดตามผลจากการกําหนดอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 2560 
โดยพิจารณาจากการจัดทํามคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 โดยพิจารณาถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในภาคการศึกษาที่ 2560 
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาภายในหลักสูตรทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 นอกจากน้ี มีการกํากับและติดตามผลความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอน ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรจะได้นําผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 

(A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ดําเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการตามข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตาม มคอ.5 เช่น มคอ.5 รายวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 1/2560 หมวดที่ 6 ข้อ 3 เสนอแนะให้ควรปรับปรุงเน้ือหา
รายวิชาให้แยกกลุ่มการสอนออกจากกัน เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษามาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการนําระบบและกลไก มาดําเนินการ 
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังน้ี 
         (P) หลักสูตรได้ทบทวนปัญหาจากปีที่ผ่านมา (ปี 2559) เรื่อง การจัดทํา
มคอ. 3-4 ได้มีบางประเด็นที่ไม่ครอบคลุม และได้ให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขและจัดส่ง
ใหม่ภายในวันที่ประชุมน้ันๆ เช่น การให้หมายเลขลําดับหัวข้อสลับกัน การลงจุดดํา
ตาม Mapping ไม่ถูกต้อง ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี จัดการประชุมเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และพัฒนาแผนการเรียนการ
สอนให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น
วิทยากรในการบรรยายและตรวจสอบรายละเอียดรายวิชา เป็นผู้ให้คําแนะนําที่
ถูกต้องในการจัดทํา มคอ. 

 1.หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกําหนดตารางปฏิทินเพ่ือใช้ในการกําหนดส่ง 
รายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน  

2.อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อมูล สําหรับการ

 
 
 
 
ET 5.2-2-1 
แบบฟอร์ม มคอ.3 
มคอ.4 
 
ET 5.2-2-2 ตาราง
สรุปผลการจัดทํา    
มคอ.3 มคอ.4 
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จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา โดยพิจารณาถึงความ
ทันสมัยของเน้ือหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 
         3.ผู้สอนนําผลจากการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดทํามคอ. 3-4 โดย
พิจารณาถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.หลักสูตรส่งรายงานการทํามคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
หลักสูตรฯ ดําเนินการการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ดังน้ี 

(D) หลักสูตรกําหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํามคอ. 3-4 โดยให้ศึกษา
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาใน มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยที่ประชุม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2560 ได้มอบหมายให้อาจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง และอาจารย์  
วรลักษณ์ แก้วเอียด เป็นผู้รวบรวมจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดทํา
และส่ง มคอ.3-4 ให้ถูกต้องและทันเวลาท่ีกําหนด จากน้ันรวบรวมเอกสาร ไว้ที่
หลักสูตรเพ่ือรวบรวมข้อมูลพิจารณาประเมินผลการจัดทําแผนการเรียนรู้ต่อไป ใน
ประจําปีการศึกษา 1/2560 ของหลักสูตร รวมท้ังสิ้น 28 รายวิชาประจําปีการศึกษา 
2/2560 ของหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 26 รายวิชา 

         (C) จากที่หลักสูตรฯ มอบหมาย ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ให้คําแนะนําใน
การจัดทํา มคอ. ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สามารถจัดทํามคอ.ได้ถูกต้อง 
หลักสูตรมีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ 
มคอ.4)  โดยประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และ
ตรวจสอบการจัดทํามคอ. 3-4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ มคอ. 3 ของภาค
การศึกษาที่ 2/2560 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 
3)และตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ.3  และ มคอ.4 (TQF 3.2) 
         (A) หลักสูตรประชุมทบทวนปัญหาการจัดทํามคอ. 3-4 มีข้อเสนอแนะในที่
ประชุม ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.โดยให้มีการบูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการทางสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมรีะบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

        1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่กําลังดําเนินการ หรือกําลังจะ
ดําเนินการว่าสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาค
การศึกษาต่อไป 
          2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ กําหนดแผน
กิจกรรมการบูรณาการลงใน มคอ.3-4 
          3. ประเมินสรุปผลการบูรณาการใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังน้ี 
         (P)หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 โดยให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการ
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วิจัย การบูรณาการกับงานบริการวิชาการทางสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
         (D) หลักสูตรจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการสอนกับกิจกรรม
บริการวิชาการที่ทําร่วมกับคณะ โดยจะให้นักศึกษาลงชื่อทํากิจกรรมต่างๆ ด้วย
ความสมัครใจ  

    - ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2560 ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร า ย วิ ช า 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้มีการบูรณาการกับโครงการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ณ 
โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 
เพ่ือให้เน้ือหาของวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

- หลักสูตรได้มีการบูรณาการรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้มีการบูรณา
การกับโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นฐานสมรรถนะ “วิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวทางการเกษตรอัจฉริยะ” ณ วิทยาลัยการ
อาชีพบางแก้ว ในวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื ่อให้เนื ้อหาของวิชามีความ
ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

         (C) - หลกัสูตรจัดโครงการอบรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น ประเภททั่วไป ได้มี
สถานศึกษาเขา้ร่วมในการอบรม 6 สถาบนั จํานวน 23 ทีม 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา               สงขลา 
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช     นครศรีธรรมราช 
 โรงเรียนตรังวิทยา        ตรัง 
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย                     นครศรีธรรมราช 
 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    สงขลา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา 

มีความพึงพอใจ และมีความสนใจในการเข้าร่วมคร้ังต่อไป  

 - หลักสูตรได้มีการบูรณาการกับโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั ้นฐานสมรรถนะ “วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวทาง
การเกษตรอัจฉริยะ” ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว มีนักศึกษาผู้ช่วยวิทยากร 5 
คน มีอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วเข้าร่วมจํานวน  30 
คน และมีความสนใจในการเข้าร่วมคร้ังต่อไป  

      

 
ET 5.2-3-1 โครงการ
การแข่งขันหุ่นยนต์
เดินตามเส้น 
 
 
 
 
 
ET 5.2-3-2 
รูปกิจกรรมการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ 
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 (A) หลักสูตรทบทวนปัญหาให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการบูรณาการการวิจัย 
บริการทางสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับรายวิชาอ่ืน ๆ  
          

 
เป้าหมายของปีน้ี  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนําไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (Assessment for learning) การประเมินท่ีทําให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็นและมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment of learning) การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธ์ิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสอง
ประการแรกด้วย 
 ท้ังนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินวิธีการประเมินเคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมมีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก
แห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ท่ีทําให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาโดยมีขอบเขต ดังน้ี 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังน้ี 

 1.หน่วยงานต้องทําการประเมินผู้ เรียนตามกรอบคุณ วุฒิมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อย 6 ด้าน (domains) ตามท่ี สกอ. กําหนด คือ 1. ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ความด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2.อาจารย์ประจําหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดทํา มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นการเรยีนการสอน อาจารย์ประจําหลักสูตรควบคมุดูแล โดย
จัดให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการ
เข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 

      4. อาจารย์ประจําหลักสูตรควบคุมดูแล กําหนดให้ผู้ประสานวิชา
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น การชักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ทําให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถ
ผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุม 
 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ดําเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังน้ี 

(P)หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยกําหนดให้มีการกําหนดแผนการ
เรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ . 2) และกําหนดให้มี  Curriculum 
mapping ที่ชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
5 ด้าน โดยก่อนการเรียนการสอนอาจารย์ประจําหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละ
รายวิชาจัดทํารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชาและแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน
สอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอนกําหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 5.3-1-1 มคอ. 
3-4 
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ดําเนินการให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4
(D)ได้นําเอาระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้โดยการกําหนดให้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่
ละรายวิชาจัดทํามคอ. 3 และมคอ. 4 ให้ครบทุกวิชาและแสดงการเขียนแผนการ
เรียนรู้ให้ชัดเจนสอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอนกําหนดให้ผู้
ประสานงานรายวิชาดําเนินการให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 โดยในปี
การศึกษา 2560  ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการกําหนดรายละเอียดการประเมินผล
การเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4. ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
รายงานเป็นสัดส่วน ร้อยละของคะแนนจากการทดสอบย่อยการบ้าน งานที่ได้รับ
มอบหมายการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ัน
เรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

(C) หลักสูตรมีการประเมินการดําเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ในวาระ
เพ่ือพิจารณาประชุมหลักสูตรซึ่งมีการประเมินในด้านต่างๆ เช่นการประเมินผลการ
เรียน มีการให้ค่านํ้าหนักที่สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา และการประเมินผลการ
เรียนมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบการบ้านรายงานปากเปล่า สังเกต
พฤติกรรมทักษะการปฏิบัติฯลฯ โดยที่ประชุมลงความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมดี 
         (A) หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
การนําแนวทางทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจากฝ่ายวิชาการของคณะฯ โดยในระบบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการดําเนินการเช่น 
ผู้สอนถูกกําหนดให้ส่งตัวอย่างข้อสอบและช้ีแจงการตัดเกรด โดยเฉพาะรายวิชาที่มี
นักศึกษาได้เกรด A ทุกคน หรือเกรด F, W, I จํานวนมาก มีการกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มี
การติดตามให้มีการจัดทํา มคอ.5, มคอ.6  และมคอ.7 ให้เสร็จตามกําหนดเวลา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ดังน้ี 

 1.หน่วยงานต้องทําการประเมินผู้ เรียนตามกรอบคุณ วุฒิมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน (domains) ตามท่ี สกอ. กําหนด คือ 1. ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ความด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2.อาจารย์ประจําหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดทํา มคอ.3-4 ให้
ครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.หลังเสร็จสิ้นการเรยีนการสอน อาจารย์ประจําหลักสูตรควบคมุดูแล โดย
จัดให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากรรมการ
เข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 

      4. อาจารย์ประจําหลักสูตรควบคุมดูแล กําหนดให้ผู้ประสานวิชา
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

      5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น การซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ทําให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถ
ผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุม 
 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรฯ ดําเนินการการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาดังน้ี 

(P) หลักสูตรมีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรควบคุมดูแลโดย 

1. ประชุมอนุมัติผลการเรียนและทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

2. กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแลรายวิชา
ดําเนินการจัดทํามคอ.5 และมคอ.6 ให้สอดคล้องกับมคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 ให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

3. โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา โดยมีการสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพและการ
สอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ (ครู) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนนักศึกษาจะออกฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1-2  

(D) หลักสูตรได้มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ให้ออก
ข้อสอบตามสมรรถนะวิชาชีพ รายวิชาละ 10 ข้อ ส่งมายังคณะกรรมการจัดทํา
ข้อสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือกลั่นกรองข้อแต่ละรายวิชา ให้ตรงกับ
สมรรถนะวิชาชีพ  
         (C) จากการสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีทื่ 4 ผล
ปรากฎว่า นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทุกคน โดยมีคะแนน
ดังน้ี  
ตารางคะแนนมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ(ครู) 
 

เกณฑ์คะแนน 
มาตรฐาน

สมรรถนะวิชาชีพ 
(ร้อยละ) 

มาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพ (ครู)  

(ร้อยละ) 
80-100 (ดีมาก) 44.83 3.70
70-79 (ดี) 27.59 20.37
60-69 (ปานกลาง) 22.41 74.07
51-59 (พอใช้) 5.17 1.85
0-50 (ควรปรบัปรุง) 0.00 3.70
จากการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ คะแนนของนักศึกษาส่วนมาก

อยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.83) แต่มีนักศึกษาส่วนน้อยอยู่ในกลุ่มพอใช้ (5.17) 
จากการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ (ครู) คะแนนของนักศึกษา

ส่วนมากอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ74.07) แต่มีนักศึกษาส่วนน้อยอยู่ในกลุ่มพอใช้ 
(ร้อยละ 1.85) 
           (A) หลักสูตรได้มีการทบทวนผลการสอบมาตรฐานสมรรถนะ จะเห็นได้ว่า
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ (ครู) นักศึกษาส่วนมากคะแนนสอบยังอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ปานกลาง หลักสูตรเห็นสมควรมอบหมายคณะกรรมการวิชาชีพครูกลับไปทบทวน 
 
 

 
 
 
ET 5.3-2-1 
สรุปผลการสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรมีระบบและกลไกการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังน้ี 
 (P) หลักสูตรได้มีการประชุมและช้ีแจงการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังน้ี 

1. ผู้สอนต้องกํากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2. ผู้สอนมกีารประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
3. ประธานหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมนิผู้สอนและนักศึกษา และ  

ขอพบอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล สําหรับผลการประเมนิที่ตํ่ากว่า 
3.51 

4. กรรมการมกีารจัดทํามคอ.7 วิเคราะห์ (learning outcomes) ของ
ผู้เรียนเพ่ือใช้ในการจัดการวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับ
ผลลัพธ์ที่ยังไมเ่ด่นชัดในตัวผู้เรียน 

 (D) ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
การจัดทํามคอ.5และมคอ.6 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หลังจากน้ันทางหลักสูตรได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู้และการรายงานมคอ.5 และมคอ.6 ให้ได้มาตรฐาน 
 (C) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบมคอ.5 เพ่ือพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงมคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 
 (A) มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินหรือการตัด
เกรด รวมถึงการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
 

ET 5.3-4-1 มคอ.5 
และมคอ.6 
 

 
เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0 คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3.0  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
ร้อยละ 100 มสี่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

 ตารางที่ 
1.1-4 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ  มคอ .2  ที่ สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ  มาตรฐานคุณ วุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 หลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคมผา่นความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ 
สภาและสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

 ตารางที่ 
1.1-4 
 

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

 ในปีการศึกษา 2560 มี
รายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 จํานวน 88 วิชา มี
รายวิชาในเทอม1/2560 
จํานวน 43 วิชา โดยมี
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 
15 วิชา และวิชาในคณะ  
28 วิชา และ มีรายวิชาใน
เทอม2/2560 จํานวน 45 
วิชา โดยมีคณะศิลป
ศาสตร์ จํานวน 19 วิชา 
และวิชาในคณะ 26 วิชา 

 ตารางที่ 
1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ได้มีการส่งครบถ้วนทุก
รายวิชาก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใน
วิชาที่ของคณะ 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

 มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5และมคอ.
6 จํานวน 88 วิชา มี
รายวิชาในเทอม1/2560 
จํานวน 43วิชา โดยมีคณะ
ศิลปศาสตร์ จาํนวน 15 
วิชา และวิชาในคณะ  28 
วิชา และ มีรายวิชาใน
เทอม2/2560 จํานวน 45 
วิชา โดยมีคณะศิลป
ศาสตร์ จํานวน 19 วิชา 
และวิชาในคณะ 26 วิชา 
ได้มีการส่งครบถ้วนทุก
รายวิชาภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 ตารางที่ 
1.1-4 
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ าย ใน  6 0 วั น  หลั งสิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 

 มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 ตารางที่ 
1.1-4 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตาม

 ตารางที่ 
1.1-4 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -84-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) จาก  54  
วิชาได้มีการทวนสอบ 14 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 26.41 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมนิการ
ดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

 ตารางที่ 
1.1-4 
 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

- - ในปีการศึกษา 2560 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง 
 

- 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

 ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  256 0 
อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
ทุกท่านได้รับการพัฒนาฯ 
อย่างน้อย 1 ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 100 

 ตารางที่ 
1.1-4 
 

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

- - หลักสูตรฯ ไมม่ีเจ้าหน้าที่
สนับสนุน 

- 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุ ดท้ าย /บัณ ฑิตใหม่ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใ ห ม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ

 ตารางที่ 
1.1-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 หลักสูตรเฉลี่ย4.25 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

12) ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ท่ีจบปีการศึกษา 
2558 มีค่าคะแนนท่ี 4.64 
จากคะแนนเต็ม 5 

 ตารางที่ 
1.1-4 
 

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12  
จํานวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีที่ดําเนินการผ่าน 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีน้ี 83  
 
หมายเหตุ : ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานให้ประเมินตามจํานวนข้อท่ีระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนข้อหรือ
รายละเอียดในตัวบ่งชี้ให้แนบมติสภา 
เป้าหมายของปีน้ี   : ร้อยละ....80 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ร้อยละ ....83  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

ลําดับ 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาคการศึกษา ความผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ

เหตุทีท่ําให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง

1 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1/2560 
A มากว่า 
50% 

มคอ.5 
รายวิชา
ปฏิบัติ 

เป็นปกต ิ  

2 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1/2560 
A มากว่า 
50% 

มคอ.5 
รายวิชา
ปฏิบัติ 

เป็นปกต ิ  

3 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 1/2560 
D มากว่า 
25% 

มคอ.5 
เป็นรายวิชา
คํานวณ 

ให้อาจารย์ผู้สอน
สอบเก็บคะแนน

ย่อย 
 

4 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1/2560 
D มากว่า 
25% 

มคอ.5    

5 ปฏิบัติการดิจิตอล 1/2560 
A มากว่า 
50% 

มคอ.5 
รายวิชา
ปฏิบัติ 

เป็นปกต ิ  

7 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 2/2560 
D มากว่า 
25% 

มคอ.5 
เป็นรายวิชา
คํานวณ 

ให้อาจารย์ผู้สอน
สอบเก็บคะแนน

ย่อย 
 

7 วงจรไฟฟ้า 1 2/2560 
D มากว่า 
25% 

มคอ.5 
เป็นรายวิชา
คํานวณ 

ให้อาจารย์ผู้สอน
สอบเก็บคะแนน

ย่อย 
 

8 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2/2560 
D มากว่า 
25% 

มคอ.5 
เป็นรายวิชา
คํานวณ 

ให้อาจารย์ผู้สอน
สอบเก็บคะแนน

ย่อย 
 

9 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 2/2560 
D มากว่า 
25% 

มคอ.5 
เป็นรายวิชา
คํานวณ 

ให้อาจารย์ผู้สอน
สอบเก็บคะแนน

ย่อย 
 

10 การส่ือสารทางแสง 2/2560 
D มากว่า 
25% 

มคอ.5 
เป็นรายวิชา
คํานวณ 

ให้อาจารย์ผู้สอน
สอบเก็บคะแนน

ย่อย 
 

 
 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  
ไม่มี 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
    

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(นํามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการศึก 

ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง มี ไม่มี

1 
คุณธรรมและความเป็นครู 1/2560   

การยกตัวอย่าง มีวิดีโอประกอบการ
สอนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
มากขึ้นกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน 

แบบ
สรุปผล
การ
ประเมิน
การจัดการ
สอน  
ประจํา
ภาค
การศึกษา
ที่ 1 ปี
การศึกษา 
2560 

2 
การวิจัยทางการศึกษา 1/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มยิอย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

3 หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้ 1/2560    

4 หลักวิชาชีพครูอาชีวะ 1/2560    

5 การออกแบบและการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย 1/2559    

6 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1/2560   กําหนดรูปแบบในการประเมินผลท่ี
ชัดเจนเน่ืองจากเป็นวิชาปฏิบัติ 

7 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 1/2560   กําหนดรูปแบบในการประเมินผลท่ี
ชัดเจนเน่ืองจากเป็นการปฏิบัติ 

8 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 1/2560   กําหนดรูปแบบในการประเมินผลท่ี
ชัดเจนเน่ืองจากเป็นวิชาปฏิบัติ 

9 โครงงาน 2 1/2560   ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น 

10 งานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 1/2560   เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามาก
ขึ้น 

11 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 1/2560    

12 
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

13 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1/2560    
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14 อิเล็กรอนิกส์กําลัง 1/2560    

15 
วงจรไฟฟ้า 2 1/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มยิอย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

16 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

17 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2560    

18 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1/2560    

19 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1/2560    

20 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1/2560    

21 
การออกแบบและวิเคราะห์วงจรดิจิตอล 1/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

22 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือชุมชน 1/2560    

23 
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 1/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

24 การส่ือสารทางแสง 1/2560    

25 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1/2560    

26 ภาษาและวัฒนธรรม 2/2560    

27 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สําหรับครู
วิชาชีพ 

2/2560    

28 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2/2560    

29 การพัฒนาหลักสูตร 2/2560    

30 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2/2560    

31 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 2/2560    

32 ชุดการเรียนบนเครือข่าย 2/2560    

33 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน 2/2560    



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -89-  
 

34 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 2/2560    

35 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 2/2560    

36 โครงงาน 1 2/2560    

37 งานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2 2/2560    

38 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 2/2560    

39 
วงจรไฟฟ้า 1 2/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มยิอย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

40 
เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มยิอย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

41 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2/2560    

42 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 2/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มยิอย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

43 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 2/2560    

44 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 2/2560    

45 หัวข้อเฉพาะพิเศษทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 2/2560    

46 หลักการของระบบส่ือสาร 2/2560    

47 วิศวกรรมโทรศัพท์ 2/2560    

48 หัวข้อเฉพาะพิเศษทางด้านโทรคมนาคม 2/2560    

49 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2/2560    

50 ปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2/2560    

51 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2/2560    

52 
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 2/2560   

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดการ
อภิปรายเป็นกลุ่มยิอย กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจเรียน 

 เฉล่ีย ระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ระดับดีมาก 
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ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

คุณธรรม จริยธรรม - มีข้อตกลงระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ประจําวิชา เช่น มีการตั้ง
กฎระเบียบหรือข้อบังคับในการ
เรียนการสอน การเข้าห้องเรียน

-เพ่ิมการกวดขันวินัยการแต่ง
กาย บุคลิกภาพ ให้มี
บุคลิกภาพของความเป็นครู 

มคอ.5 

ความรู้ - บรรยาย  - สาธิต  - มอบหมาย
งาน 

- นําเสนอหน้าชั้นเรียน - อภิปราย
ผล 

- ลงปฏิบัติการ

- นศ.ขาดการเตรียมตัวท่ีดี
สําหรับการการสอนแบบ
อภิปรายผล และการนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

ทักษะทางปัญญา - บรรยายและอภิปรายกลุ่มเพ่ือ
ระดมความความคิด 
- มอบหมายงานสืบค้นข้อมูลจาก
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
อินเตอร์เน็ต 
- มอบหมายงานท่ีต้องบูรณาการ
ความรู้ กับบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

- นศ. ขาดความกระตือรือร้นท่ี
จะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
-หลักสูตรสาขาวิชา ให้
คําแนะนํา รายวิชาคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ิมกิจกรรมทาง
ศาสนา ให้สามารถบูรณาการ
กับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

เน้นมอบหมายงานซ่ึงต้องใช้ความ
รับผิดชอบ 
- ประชุมกลุ่ม

-ปรับปรุงการทํางานเป็นทีม  

ทั กษ ะการ วิ เค ราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มอบหมายงานซ่ึงต้องค้นคว้า
ข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองมากข้ึน โดยการทํา
แบบฝึกหัด มานําเสนอสิ่งท่ีได้
พัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล
กับอาจารย์ผู้สอน 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่………………………. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -91-  
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีจัด 
หรือเข้าร่วม 

จํานวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1.สัมมนาอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดและ
ควบคุม Yokogawa Products 
and Latest Technology 

2 - ได้รับความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดและ
ควบคุม ในงานอุตสาหกรรม เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียนท่ี
สอน 

ใบสมัครสัมมนา
อ.เอีย 

2.โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ มอ.
วิชาการ 

2 - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
อัตโนมัติ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
กับสถาบันคู่แข่งขัน 

สําเนาโครงการ
อ.เอีย อ.พงษ์ 

3.โครงการสัปดาห์วิชาการ 
IED@nakhonsithammarat Fair 
๒๐๑๘ 

3 - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
อัตโนมัติ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
กับสถาบันท่ีมาดูงาน 

สําเนาโครงการ
อ.เอีย อ.พงษ์
และอ.นาง 

4.นิเทศนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑-๒ 

5 - ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
อาชีวศึกษา ตลอดจนติดตามการออก
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสหกิจ 1-2 ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูพ่ีเลี้ยงกับ
สถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

อ.เอียและทุกคน

5.การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ 

1 - อ.นาง 

6.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของบุคลากร 

2 - ได้เรียนรู้ระบบการทํางานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพ่ือนํา
พัฒนาปรับใช้กับคณะฯ 

อ.นาง 

7.ประชุมเชิงปฏิบัติขับเคล่ือน
วารสารการอาชวีศึกษาภาคใต้ 1 
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  

1 - เพ่ือขับเคลื่อนวารสารการอาชีวศกึษา
ภาคใต้ 1 เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  

อ.นาง 

8.ยุทธศาสตร์และการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษายุค 
Thailand 4.0 

1 - เพ่ือนํามาการบริหารจัดการคณะฯ ให้
เข้ากับ Thailand 4.0 

อ.ปิยะ 

9.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่สู่
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย  

อ.ปิยะ 

10.การสร้างจิตสาํนึกรักองค์กร 1 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
จิตสํานึกรักในองค์กร 

อ.ปิยะ 
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11.วิทยากรให้บริการคําปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาผลิตภัณฑ์ OTOP 

1 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ
เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

อ.ไชยยะ

12.แนวทางการบูรณาการงานทํานุ
กับงานบริการวิชาการ 

1 - เพ่ือบูรณาการงานทํานุกับงานบรกิาร
วิชาการ นํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

อ.ไชยยะ

13.โครงการ มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

1 - เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯสู่ชุมชน 

อ.ไชยยะ

14.เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อิเล็กทรอนิกส์กําลังสําหรับควบคมุ
และขับเคล่ือนเครื่องจักรไฟฟ้า 

1 - ได้เรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
สําหรับควบคุมและขับเคลื่อน
เคร่ืองจักรไฟฟ้า สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ

5.1 3.0 3.0  
5.2 3.0 3.0  
5.3 3.0 3.0  
5.4 3.0 3.0  
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หมวดที่ 5  
การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลกัสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
แนวทางการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์ในหลกัสูตร
ทํางานด้านบริหาร
ของคณะฯและมหา
วิทลัย เป็นจํานวน
มาก 

ทําให้อัตรากําลังมากระจายอยู่กับ
อาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหาร 

รับอาจารย์ใหม่เพ่ิมเพ่ือ
ทดแทนอาจารย์ที่อยู่ฝ่าย
บริหาร 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
*  สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมี
ขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 
 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรมีระบบและกลไกการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดังน้ี 
(P) หลักสูตรมกีารประชุมและพิจารณาถึงความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้แก่ ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกสําหรับนักศึกษาใน
หลักสูตร หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพ์สําหรับนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
 1. แต่ละหลักสตูรนําผลจากการประชุมมาใช้ในการกําหนดแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุน 
 2. หลักสูตรแจ้งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุน ให้งานพัสดุของคณะ
ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 6.1-1-1 ใบ
สรุปความพึง
พอใจของผู้ใช้สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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3. หลักสูตรนําสิ่งสนับสนุนที่ได้มา เพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. นําผลการประเมินมาใช้ปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
ครั้งถัดไป 
 (D) หลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนากลุ่ม ห้องทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
สํานักวิทยบริการท่ีมีเอกสาร ตํารา มีห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่สํานักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
เอกสาร ตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่จําเป็นจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และจัดเตรียมไว้เพ่ือความสะดวกของนักศึกษาในแต่ละปี นอกจากน้ียังมีการสนับสนุน
สื่อสําหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลภายใน และต่างประเทศ 
รวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้สําหรับบริการนักศึกษา นอกจากน้ันยังมี
ระบบการบํารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณ์
บางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยน ซ่อมบํารุงและแก้ไขอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกเหมาะสมเพียงพอสําหรับการใช้งานของนักศึกษา นอกจากน้ันหลักสูตรยังให้
ความสําคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น ชุดฝึกเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์  มัลติมิเตอร์ ชุดเครื่องมือพ้ืนฐานด้านช่าง เพ่ือพัฒนางานวิจัยหรือการ
เรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตร 
 (C) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังน้ี 

-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.22 อยู่
ในระดับมาก 

-ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับ
มาก 

-ด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.32 อยู่ใน
ระดับมาก  

-ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ืออํานวย ต่อการศึกษาด้วยตนเองคะแนนเฉล่ีย
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เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก 
- ด้านการให้บริการด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมาก 
- ด้านการบริหารจัดการ และการบริการด้านต่างๆ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.10 

อยู่ในระดับมาก 
 
โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังน้ี 
 

- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด
แสงการถ่ายเทอากาศ) คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 

- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด
ความสงบร่มรื่น) คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก 

- ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์เช่นโตีะเก้าอ้ีเพียงพอกับ
จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจํานวนเพียงพอกับ
จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 
อยู่ในระดับมาก  

- ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน(เครื่องขยาย
เสียงเคร่ืองฉายภาพกระดานดํา)ด้านบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียน
การสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก  

- มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์ด้าน
วิชาการแก่อาจารย์ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอน
และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการให้บริการด้านทรัพยากรทาง
วิชาการ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 
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- ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.6 อยู่ในระดับมาก 

- ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม สื่อCAI ฐานข้อมูล เป็นต้น คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63 
อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตทีวี
ดาวเทียมสื่อ CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมาก 
 (A) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ครุภัณฑ์ในการสอนวิชาปฏิบัติไม่เพียงพอ
สถานที่สําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี หนังสือ
ด้านวิชาชีพครูมีจํานวนไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมที่น่ังทํางานในบริเวณคณะ  

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
สถานที่สําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการย้ายสาขา ทําให้พ้ืนที่ในการ
ทํากิจกรรมน้อยลง เมื่อมีการย้ายสาขามาที่อาคาร 62 ได้จัดพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมให้
นักศึกษาบริเวณ อาคาร 62 ช้ัน 7 
 
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีมรีะบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 
        1. หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโดยมี
ทั้ งหมด6 ห้องแยกออกเป็น ห้องเรียน  2 ห้องดังน้ี  ห้อง62701 ห้อง 62702
ห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง ห้อง 62703 ห้อง 62704 ห้อง 62705 และห้อง 62706 
(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง) ซึ่งภายในห้องติดต้ังอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนครบทุกห้อง นอกจากน้ียังมีห้องโปรเจ็ค สําหรับให้นักศึกษาค้นคว้า
ความรู้ในการทํารายงานและทําโครงงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่น หอสมุด ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 

3. หลักสูตรมีการจัดพ้ืนที่ สําหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกัน เช่น ช้ัน 8 สําหรับทํากิจกรรม จุดพักผ่อน บริการน้ําด่ืม มีระบบการเรียนการ

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -98-    

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

สอนที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
ในปีการศึกษา  หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ

และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังน้ี 

-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่
ในระดับมาก 

-ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับ
มาก 

-ด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.32 อยู่ใน
ระดับมาก  

-ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ืออํานวย ต่อการศึกษาด้วยตนเองคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก 

- ด้านการให้บริการด้านวิชาการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมาก 
- ด้านการบริหารจัดการ และการบริการด้านต่างๆ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.10 

อยู่ในระดับมาก 
 
โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังน้ี 
 
- สภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

แสงการถ่ายเทอากาศ) คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 
- สภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด

ความสงบร่มรื่น) คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก 
- ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมอุีปกรณ์เช่นโตีะเก้าอ้ีเพียงพอกับ

จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 
- อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจาํนวนเพียงพอกับ

จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 
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- สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 
อยู่ในระดับมาก  

- ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน(เคร่ืองขยาย
เสียงเครื่องฉายภาพกระดานดํา)ด้านบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียน
การสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มกิีจกรรม/โครงการในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ คะแนนเฉล่ียเทา่กับ 4.80 อยู่ในระดับมาก  

- มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์ด้าน
วิชาการแก่อาจารย์ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอน
และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการให้บริการด้านทรัพยากรทาง
วิชาการ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหบ้ริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 

- ความทันสมยัของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหบ้ริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.6 อยู่ในระดับมาก 

- ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม สื่อCAI ฐานข้อมูล เป็นต้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตทีวี
ดาวเทียมสื่อ CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมาก 

 (A) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ครภัุณฑ์ในการสอนวิชาปฏิบัติไม่เพียงพอ
สถานที่สําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตสัญญาณไมดี่ หนังสือ
ด้านวิชาชีพครูมีจํานวนไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมที่น่ังทํางานในบริเวณคณะ  

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
สถานที่สําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการย้ายสาขา ทําให้พ้ืนที่ในการ
ทํากิจกรรมน้อยลง เมื่อมีการย้ายสาขามาที่อาคาร 62 ได้จัดพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมให้
นักศึกษาบริเวณ อาคาร 62 ช้ัน 7        
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีมรีะบบและกลไกต่อกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดังน้ี 

หลักสูตร ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นักศึกษา 
คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทําการประเมิน
ความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษา อาจารย์ ทําการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังน้ี 

-ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.22 อยู่
ในระดับมาก 

-ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับ
มาก 

-ด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.32 อยู่ใน
ระดับมาก  

-ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ืออํานวย ต่อการศึกษาด้วยตนเองคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก 

- ด้านการให้บริการด้านวิชาการ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมาก 
- ด้านการบริหารจัดการ และการบริการด้านต่างๆ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.10 

อยู่ในระดับมาก 
โดยภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก แยกเป็นประเด็นดังน้ี 
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- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด
แสงการถ่ายเทอากาศ) คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 

- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาด
ความสงบร่มรื่น) คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก 

- ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์เช่นโตีะเก้าอ้ีเพียงพอกับ
จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- อาคารห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจํานวนเพียงพอกับ
จํานวนผู้เรียน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 
อยู่ในระดับมาก  

- ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน(เครื่องขยาย
เสียงเคร่ืองฉายภาพกระดานดํา)ด้านบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเรียน
การสอน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก  

- มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์ด้าน
วิชาการแก่อาจารย์ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอน
และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการให้บริการด้านทรัพยากรทาง
วิชาการ คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมาก 

- ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.6 อยู่ในระดับมาก 

- ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม สื่อCAI ฐานข้อมูล เป็นต้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
อยู่ในระดับมาก 

- ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตทีวี
ดาวเทียมสื่อ CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมาก 

 (A) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ครุภัณฑ์ในการสอนวิชาปฏิบัติไม่เพียงพอ
สถานที่สําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี หนังสือ
ด้านวิชาชีพครูมีจํานวนไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมที่น่ังทํางานในบริเวณคณะ  

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น 
สถานที่สําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการย้ายสาขา ทําให้พ้ืนที่ในการ
ทํากิจกรรมน้อยลง เมื่อมีการย้ายสาขามาที่อาคาร 62 ได้จัดพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมให้
นักศึกษาบริเวณ อาคาร 62 ช้ัน 7        
 

เป้าหมายของปีน้ี  : 3.0 คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ

6.1 3.0 3.0  
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
  
  
  

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ํารวจ) วันทีส่ํารวจ 31 กรกฎาคม ...... 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
 

 
 

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

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
 
 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที่ 7  
แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 

  
  
  

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

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

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปีการศึกษา......... 
แผนการปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุช่ือเจ้าของผลงาน  ช่ือผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่หน่ึง 

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

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

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

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

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

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสตูรน้ีเท่าน้ัน  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จํานวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุช่ือนักศึกษา  ช่ือวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ช่ือนักศึกษา
 
 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หวัหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซน็ : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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ภาคผนวก 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
ค.อ.ม. (การบริหารงาน

อาชีวศึกษา) 

สัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2543 

2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2550 

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

สอนเทคนิคศึกษา) 

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2555 

4 นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์ ปริญญาโท
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์) 

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2554 

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

ตรง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2554 
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ตารางที่ 1.1-2 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร (ปัจจุบนั-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1   
2   
3   
4   
5   
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ตารางที่ 1.1-3 จํานวนอาจารย์ผูส้อน ทีเ่ป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย ปีการศกึษา2560 
ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา)  
2 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)  
3 นายวิชาญ  เพชรมณี อาจารย์ ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
4 นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)  
5 นายสมพงษ์  แก้วหวัง อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)  
6 นายฐาปนิค  ตีระพันธ์ อาจารย์ ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
7 นายกระวี อนนตรี อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)  
8 นางสาววรลักษณ์  บัวบุศ อาจารย์ ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)  
9 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร อาจารย์ ปริญญาเอก ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา)  
10 นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี อาจารย์ ปริญญาโท กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน)  
11 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)  
12 นางสาวฤทัย ประทุมทอง อาจารย์ ปริญญาโท ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)  
13 นางสาววาสณา  บุญส่ง อาจารย์ ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  
14 นายธนัสถ์  นนทพุทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
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ตารางที่ 1.1-4 จํานวนอาจารย์ผูส้อน ทีเ่ป็นอาจารย์พเิศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2560 
ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ 

หน่วยงาน/ตําแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 นางสาวอัญธิชา  อินทรวงศ์   อาจารย์ ปริญญาโท ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา)  
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
14   
15   
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ตารางที่ 1.1-5 จํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลกั/การคน้คว้าอิสระ ปีการศกึษา ........ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จํานวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1    1.  
    2.  
    4.  
    5.  

 

ตารางที่ 1.1-6 จํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม ปีการศึกษา ........ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จํานวนคุม
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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ตารางที่ 1.1-7 จํานวนอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ....... 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา
จํานวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1     1.  
     2.  
     3.  

 

ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ......... 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1    
2    
3    

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตปีการศึกษา 2560 -114-  
 

 

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลงั 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาทําวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1   
2   
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ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา แม้ว่า

บทความวิจัยนั้นจะได้รบัการตีพิมพส์ืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

   
   

 

ตารางที่ 1.1-11 การดําเนนิงานให้เปน็ไปตามตัวบ่งชีผ้ลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจําปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ รอ้ยละ 100 มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

   

ET รายงานการประชุม 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จํานวน 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 อย ก่อนการเปิ ดสอน ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ในปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
จํานวน 90 วิชา มีรายวิชาในเทอม1/2560 จํานวน 43 วิชา โดยมีคณะศิลป
ศาสตร์ จํานวน 15 วิชา และวิชาในคณะ  28 วิชา และ มีรายวิชาในเทอม
2/2560 จํานวน 47 วิชา โดยมีคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 19 วิชา และวิชาใน
คณะ 28 วิชา ได้มีการส่งครบถ้วนทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาในวิชาที่ของคณะ 

   

บันทึกการส่ง มคอ.3,4 

4. จัดทํ ารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5และมคอ.
6 จํานวน 90 วิชา มีรายวิชาในเทอม1/2560 จํานวน 43 วิชา โดยมีคณะ
ศิลปศาสตร์ จาํนวน 15 วิชา และวิชาในคณะ  28 วิชา และ มรีายวิชาใน
เทอม2/2560 จํานวน 47 วิชา โดยมีคณะศิลปศาสตร์ จํานวน 19 วิชา และ
วิชาในคณะ 28 วิชา ได้มีการส่งครบถ้วนทกุรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาในวิชาที่ของคณะ 

   

บันทึกการส่ง มคอ.5,6 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

5. จัดทํ ารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ร่วมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ณ อาคาร 62 ชั้น 7 หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และส่งให้คณบดีรบัทราบ 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

บันทึกการส่ง มคอ.7 

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

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี จาก  54  วิชาได้มีการทวนสอบ 14วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 26.41 

   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียน รู้  จากผลการประ เมิ นการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

   

 

8. อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคน  ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่อาจารย์ใหม ่   
 

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ทุกท่านได้รับการพัฒนาฯ 
อย่างน้อย 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

ไม่บุคลากรสนับสนุน   

 

11.  ระดับความพึ งพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ าย / บัณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ าพ
หลักสูตร  เฉลี่ ย ไม่ น้ อยก ว่า  3 .5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ตี่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ย 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม ที่จบปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนที่ 4.85 จากคะแนน
เต็ม 5 

   
 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางที่ 4.2-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2559 (1 ม.ค. 60-31 ธ.ค. 60)  
 (ค่าน้าํหนัก 0.20) 

ลําดับที่ 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / 
เลขหน้า  

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

1 การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยใช้รูปแบบ ES-RPAI สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

บุษราคัม  ทองเพชร การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 55  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

2 ชุดทดลองหลักการทํางานตัวเก็บประจุ  
Capacitors Basic Principle Experimental Set 

นุชจิเรศ แก้วสกุล กรภัทร เฉลิมวงค์
และสมพงษ์ แก้วหวัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 
(ILI 2017) วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หน้า 729-735  

 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

3 ชุดทดลองการควบคุมแท็งก์น้ํา แบบPID โดยโปรแกรม LabVIEW
PID Control of Tank Water Exponential Set by LabVIEW 

นุชจิเรศ แก้วสกุล กรภัทร เฉลิมวงค์
และขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 9th

ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand หน้า 843-846 
 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

4 เครื่องช่วยเดิน
Walking Assist 

กรภัทร เฉลิมวงศ์ และกระวี อนนตรี การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 9th

ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand หน้า 73-79 
 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Battery Charger 
 

สมพงษ์ แก้วหวัง กระวี อนนตรี
และฐาปนิค ตีระพันธ์  

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 9th

ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand  
หน้า 373-376 

 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

6 Skateboard for Arm Movement Rehabilitation Kravee Anontree & Sompong 
Kaewwang 

5th INTERNATIONNAL CONFERENCE ON TECHNICAL 
EDUCATION  

 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

7 รถเข็นเด็กไฟฟ้าแบบพับได้ 
Baby Bike Electric  

กระวี อนนตรี กรภัทร เฉลิมวงศ์และ
สมพงษ์ แก้วหวัง 

10th NATIONNAL CONFERENCE ON TECHNICAL EDUCATION  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางที่ A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย
ผลการดําเนนิงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตร2560

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 
77.57

23.53 5.0 
53

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรทีี่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 
ปี 

5 
37

60.30 5.0           
52 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

 
 

 N/A 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3  3 
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 3 3  3 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 3  3 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3 4.44 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

5 
1

ร้อยละ 20 5 
5

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

3.33 
2

ร้อยละ 40 3.33 
5

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

3 1.6
ร้อยละ32 5 

5
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ตารางที่ A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย
ผลการดําเนนิงาน คะแนน

ประเมินของ
หลักสูตร2560

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จํานวนบทความของอาจารย์
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

 N/A 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 3 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4  4 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 3  3 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3  3 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3  3 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ (18.7/5=3.74)
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ตารางที ่B  การวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัยนําเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ์

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 : การกํากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กตั
วบ

่งช
ี้ใน

 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2 
-6 

2  - - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 : นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 : อาจารย์ 3 3.95 - - 3.95 ระดับคุณภาพดี 
5 : หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 
3.00 3.67 - 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 13 7 4 2 

ผลการประเมิน 3.11 3.50 4.10 3.74 ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพ

ดี 
ระดับคุณภาพ

ดี 
ระดับ

คุณภาพ
ดีมาก 
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ทิศทางการพัฒนา 
ตารางที่ C ประเด็นที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

 
 
ตารางที่ D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปา้หมาย

แผนการพัฒนา ระยะสั้น
ปี 2559 
1 (ยกประเด็น) 
 

(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

 
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง
 (ระบุแนวทางการพัฒนา)
  
 

แผนการพัฒนา ระยะยาว
 (ระบุแนวทางการพัฒนา)

ประเด็นที่ต้องดําเนนิการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

25.. 25.. 25.. 25.. 25..
ระยะสั้น (1-2 ปี)   
1 ระบุประเด็น    
   
   
ระยะกลาง (3-5 ปี)   
   
   
   
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)   
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ตารางที่ D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปา้หมาย
แผนการพัฒนา ระยะสั้น

 
 

 

 

 


