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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(5ปี)สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยประจ าปีการศึกษา2558 เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม2559 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ โดยให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้ง
ยังท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นถือเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ท าให้ประชาชน
สามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพ่ึงตนเอง การผลิตช่างอุตสาหกรรมเพ่ือให้มีสมรรถนะตามที่สังคมและ
ตลาดแรงงานต้องการ โดยเฉพาะนักเทคโนโลยีและช่างเทคนิคอุตสาหการนั้นมีความส าคัญอย่างมากในงาน
ด้านการผลิตและงานซ่อมบ ารุง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาค
การศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน แต่ในปัจจุบันยังขาดแคลน
ครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่งเป็นไป
ตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
สาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริหารจัดการ
การเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
นั่นคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

 
 

 
(นายทวิชาติ เย็นวิเศษ) 
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วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร           7 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
-  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป         11 
-  หมวดที่ 2 อาจารย์         15 
-  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต        31 
-  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน   55 
-              ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
-  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร        104 
-  หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  114 
-  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร      115 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)             121 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง                         122 
 จาก มคอ.2) 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย                                 122 

ปีการศึกษา 2558 
ตารางที่ 11-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                         124 
                 นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                       125 
                    ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน                   125                   
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                    อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ตารางที่ 2.2-1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                                    129 
ปีการศึกษา 2558 
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม                         129 
วิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 
ตารางที่ 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ                130 
                   ปีการศกึษา 2558 
ตารางที่ 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล    131 
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                  ปีการศึกษา 2558 
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ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2558 
ตารางที่ 2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2558    133 

  ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน   135 
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บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ และคิดค่าเฉลี่ยจาก 13 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเฉลี่ย 
3.64  คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ยทุกบ่งชี้ เท่ากับ 3.64 คะแนน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 และครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
 สาขาอุตสาหการ ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้โอนนักศึกษา
เดิมมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาใหม่ในนามคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นปีแรกในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ 

ในปีการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการ (สาย
วิชาการ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากเดิม ชื่อสาขาอุตสาหการ เปลี่ยนเป็นสาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 132-8/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558  

ประธานหลักสูตรในปัจจุบันชื่อ นายทวิชาติ เย็นวิเศษ มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น จ านวน 5 คน ไม่มี
อาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อ ดังนั้นมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 5 คน ภายในหลักสูตรไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุน ในปีการศึกษา 2558 มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ไม่มีหลักสูตรปริญญาโท  
มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 31 คน ปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาอยู่ในระบบทั้งสิ้น 134 คน 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม2559
จ านวน6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐานองค์ประกอบที่ 2: บัณฑิตองค์ประกอบที่ 3: 
นักศึกษาองค์ประกอบที่ 4: อาจารย์องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนและ
องค์ประกอบที ่6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ ง 6 องประกอบ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ …3.64  
อยู่ในระดับดี   โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.41…อยู่ในระดับ…ดี…….ด้านกระบวนการ 
(Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ …3.50…..อยู่ในระดับ…ดี…. และด้านผลผลิต (Output) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 
…4.72..อยู่ในระดับ…ดีมาก  โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 
 ผลการด าเนินการของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ซึ่งก าหนดให้ใช้เกณฑ์ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ข้อ ครบถ้วน 
จุดแข็ง  
 1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : …4.72……….ระดับ....ดีมาก................... 
 หลักสูตรมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี 2557 (หลักสูตร 2553) จ านวน 25 คน จากจ านวนรับเข้า 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีบัณฑิต ตอบแบบส ารวจ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100โดยมีงานท าหลัง
ส าเร็จการศกึษา 8 คน ประกอบอาชีพอิสระ 6 คน ส าหรับบัณฑิตอีก 15 คนที่ยังไม่มีงานท า 
จุดแข็ง  
 1. บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีความรู้ทั้งทางทักษะด้านช่างและมีใบประกอบวิชาชีพครู 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

 1.  

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : ……3.67……….ระดับดี....................... 
 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาการเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษามี
อัตราการคงอยู่ที่สูง มีอัตราการออกกลางคันน้อย ตลอดจนหวังให้นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
ความรู้ และทักษะสามารถปฏิบัติงานและสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
จุดแข็ง  
 1. นักศึกษาทุกชั้นปีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางในการให้ค าแนะน าและปรึกษาปัญหาใน
การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายช่องทาง เช่นก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา และใช้สื่อ
โซเชียลในการให้ค าปรึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

 1.ควรมีการติดตามดูแลนักศึกษาตกค้างให้จบมากข้ึนในปีการศึกษาถัดไป 
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องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ผลการประเมิน : ……3.30……….ระดับ....ดี................... 
 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน ซึ่งได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยหลักสูตรได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์จ านวน 1 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท จ านวน 4 คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
จุดแข็ง  
 1. คณะ/หลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานวิจัย 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : ……3.50……….ระดับ.....ดี.................. 
 หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการวางแนวทางด้านการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพิจารณาและการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
จุดแข็ง  
 1. หลักสูตรได้ปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 2. หลักสูตรได้ก าหนดผู้สอนตามการศึกษาและความเชี่ยวชาญเพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. ควรให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลายให้มากขึ้น 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : ……3.00……….ระดับ...ปานกลาง.................... 
จุดแข็ง  
 1.หลักสูตรมีเครื่องและอุปกรณ์ด้านงานเชื่อมและโลหะวิทยาที่เพ่ียงพอ 

 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1.เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านงานเชื่อมบางรายการมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอาจต้องมีการซ่อมบ ารุง 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง 
 1. หลักสูตรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านงานเชื่อม งานหล่อโลหะ และโลหะวิทยา แต่ยังขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ในการทดสอบวัสดุ เช่นเครื่องทดสอบแรงดึง  
2. นักศึกษาทุกชั้นปีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
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 3. คณะ/หลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานวิจัย 
 4. บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีความรู้ทั้งทางทักษะด้านช่างและมีใบประกอบวิชาชีพครู 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
 2. หาแนวทางป้องกันนนักศึกษาที่สอบผ่านแต่ไม่มารายงานตัวนักศึกษา 
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
 1.จัดหาวัสดุฝึกและเครื่องมือที่มีความทันสมัยเพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 2. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะในเวทีระดับประเทศ 
 3. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมท างานวิจัยกับอาจารย์ 
 4. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัย เผยแพร่ผลงานวิชาการ และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการพ.ศ.2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558  วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม 2559 

 
หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร25531971102358 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2558 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นายสุชาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

1. นายสุชาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

2.  นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
    ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
    ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

2. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

3.นายทวิชาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

3. นายทวิชาติ เย็นวิเศษ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

4.นายอภิรพ แก้วมาก 
    ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
    ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

4. นายอภิรพ แก้วมาก 
    ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

5.นายจรัญ ธรรมใจ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 

5.นายจรัญ ธรรมใจ 
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 

 

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

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ รองศาสตราจารย์ 
2. นายทวิชาติ เย็นวิเศษ วศ.ม. วิศวกรรมวัสด ุ อาจารย์ 
3.นายพิชิต เพ็งสุวรรณ ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ 
4.นายอภิรพ แก้วมาก ค.อ.ม. เครื่องกล อาจารย์ 
5.นายจรัญ ธรรมใจ วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ อาจารย์ 
6. ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ค.อ.ม. การบริหารงานอาชีวศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.นายณชพร รัตนาภรณ์ ค.อ.ม. เครื่องกล อาจารย์ 
8. นางสาวมณฑนรรห์วัฒนกุล กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
อาจารย์ 

9.นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

อาจารย์ 

10. นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า อาจารย์ 
11. นางสาววรลักษณ์ บัวบุศ ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะ

แนว) 
อาจารย์ 

12. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี กศ.ม. การวิจัยและประเมิน อาจารย์ 
13. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาการสอน อาจารย์ 
14. นางสาวฤทัย ประทุมทอง ค.อ.ม.ไฟฟ้า อาจารย์ 
15. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ค.อ.ม.(ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) อาจารย์ 
16. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ วท.ม.เทคโนโลยีปิโตรเลียม อาจารย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. ผศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ กศ.ม (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
18. ผศ.สมเกียรติ อินทรักษ์ กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19. นายจักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์ ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา อาจารย์ 
20. นางสาวมาริสา เส็นเหมาะ วท.ม. คณิตศาสตร์และสถิติ อาจารย์ 
21. นายนพดลโพชก าเหนิด วท.ม.ชีววิทยา อาจารย์ 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
 ไม่มีอาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลา 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ มี จ านวนอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร จ านวน 5 คน  
และทั้ง 5 คนไม่ได้ประจ าหลักสูตร
เกิน 1 หลักสูตร 
และทั้ ง 5 คนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลา 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. ในการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีดังนี้ 

1) มี อ าจ ารย์ ร ะดั บ คุ ณ วุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 1 คนและระดับ
คุณวุฒิ  ปริญญาโท จ านวน 4 คน
และทุกคนมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตร 

2)      2) มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จ านวน 1 คน  

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ พ.ศ. 2553 มีการเรียนการ
สอน 5 ปี ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 
ได้ มี ก ารป รับ ป รุ งห ลั กสู ต ร ใน ปี
การศึกษา 2557 และเริ่มใช้ในภาค
การศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2558 
และจะครบรอบปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2562 
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หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 11  
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ถึง ข้อ 11 
3. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

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

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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หมวดที่ 2: อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของ
หลักสูตรและมีประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทาง
การศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี ้

 
 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1.วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย 

1.1  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2  อาจารย์ก าลังจะเกษียณ 
1.3  อาจารย์ที่ต้องการลาศึกษาต่อ 
1.4  อาจารย์ที่ก าลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ 

IE-4.1-01 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่2-
1/2558 
 
IE-4.1-02รายงานการ
ประชุม ครั้งที่  3-
2/2558 
IE-4.1-03 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่  1-
3/2558 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -16-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

2.หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
2.1 หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แก่ฝ่ายบริหารของคณะฯ 

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

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

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

(P)หลักสูตรได้ร่วมประชุมครั้งที่ 2-1/2558 วันที่ 11 กันยายน 2558เพ่ือ
น าระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะฯ ได้จัดท าขึ้นและ
จัดท าแผนการส ารวจวิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

(D)ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้รายงานผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้แก่คณะเพ่ือเตรียมรับอาจารย์ใหม่ทดแทน
อาจารย์ ทวิชาติ เย็นวิเศษ ที่มีแผนจะลาศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ 2561และ 
ทดแทนรองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ก าหนดคุณวุฒิของอาจารย์ที่จะรับใหม่ไว้ดังตารางที่ 
แนบ และประธานหลักสูตรได้น าผลการประชุมไปเสนอต่อคณะเพ่ือให้คณะ
รับทราบและจัดท าแผนอัตราก าลังเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 
(C)ผลการด าเนินงาน พบว่าคณะฯ(ฝ่ายบริหาร) ได้แจ้งแก่ประธาน
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
หลักสูตร ว่าปัจจุบันทางคณะยังไม่มีงบประมาณในการจ้างอาจารย์ต าแหน่ง
อัตราจ้าง และไม่มีต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มาทดแทน จึงขอให้หลักสูตร
พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า ที่มีอยู่ก่อน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ได้ร่วมประชุมในครั้งที่ 3-2/2558วันที่ 27พฤษภาคม 2559โดยในที่
ประชุมได้พิจารณา ถึงอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ก่อน ได้แก่ อ.เอกศักดิ์ อักษรศรี
พ บ ว่ า อ า จ า ร ย์ ดั ง ก ล่ า ว มี วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ค อ .บ . 
วิศวกรรมเครื่องกล และวุฒิการศึกษาปริญญาโท คอ.ม. บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา ซึ่งไม่ตรงกับหลักสูตรสาขาวิชา และมาตรฐานก าหนดดังนั้นมติที่
ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะให้แจ้งอาจารย์ เอกศักดิ์ อักษรศรี ให้ท าวิจัยด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ตรงตามข้อก าหนด
มาตรฐาน  นอกจากนี้หลักสูตรได้พิจารณา ถึงนายกฤษฎา คงพูน ซึ่งได้รับ
ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการไปเมื่อปีการศึกษา 2556 
         (A)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีมติที่ประชุม ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1-3/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ให้อาจารย์เอกศักดิ์ อักษรศรี เขียนโครง
ร่างเสนอขอวิจัยในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเตรียมตัวพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ และได้ติดตามนายกฤษฎา คงพูน ถึงผลการศึกษาพบว่าขณะนี้อยู่
ระหว่างการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาและ
กลับมารายงานตัวปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
 
ระบบการบริหารอาจารย์  

 
 

IE-4.1-04 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1-
1/2558 
 

IE-4.1-05 แผนการ
บริหารอาจารย์ 
 
IE-4.1-06 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3-1/2558 
 
IE-4.1-07 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1-2/2558 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการบริหาร

อาจารย์ ดังนี้ 
1.ประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหารอาจารย์ 

1.1 วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2 จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

ในปี การศึกษา  2558หลักสู ตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์  ดั งนี้ 
(P)หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหารอาจารย์ 
โดยมีก าหนดการประชุมในครั้งที่ 1-1/2558 วันที่ 7สิงหาคม 2558  

(D)หลักสูตร ได้มีการน าผลการจัดท าแผนการบริหารอาจารย์ ซึ่งพิจารณา
จากความเหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาใช้
ในการด าเนินงานของหลักสูตรโดยการก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านโลหะวิทยา การท าวิจัยและการสอน หลักสูตรจึงได้มอบหมายให้ รศ.สุ
ชาติ เย็นวิเศษ รับผิดชอบดูแลเครื่องมือทางโลหะวิทยา เป็นอาจารย์ประจ าวิชา
โครงงาน และเป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย ใน
การเตรียมการสอน การออกข้อสอบ และการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

2. ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน 
โดยเฉพาะงานพัฒนาหลักสูตร วิชาชีพครู หลักสูตรจึงได้มอบหมายให้ ดร.พิชิต 
เพ็งสุวรรณ รับผิดชอบหน้าที่ดูแลนักศึกษาฝึกสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน 

3. อาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ เป็นประธานหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดูแล บริหาร ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข ตลอดจนดูแลรับผิดชอบเครื่องมือโดยเฉพาะ เครื่องทดสอบวัสดุซึ่งมี
ความส าคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก 

4. อ.อภิรพ แก้วมาก เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านงานเชื่อม 
งานโละแผ่น งานวิชาชีพครู และงานพัฒนานักศึกษา หลักสูตรจึงมอบหมายให้มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแล อาคารปฏิบัติงานเชื่อม (อาคารเรียน 14) และดูแลงาน
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
กิจกรรมนักศึกษา 

5. อ.จรัญ ธรรมใจ เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านงานเครื่องมือ
กล และงานเอกสารภายในหลักสูตร หลักสูตรจึงมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
งานเอกสารบรรณ เอกสารต่างๆ ของหลักสูตร รายวิชางานทักษะช่างพ้ืนฐาน 
งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล งานเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา 

หลักสูตรได้มีการวางแผนระยะยาวในการ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
โดย สกอ.ซึ่งมีการวางแผนที่จะรับอาจารย์ใหม่มาทดแทนต าแหน่งอาจารย์ 
ทวิชาติ เย็นวิเศษ ที่วางแผนจะลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ 2561 และทดแทน
รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ ที่ต้องเกษียณอายุราชการในปี 2561  
         (C)อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2558  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3-1/2558 
วันที่25ธันวาคม2559 ซ่ึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงาน
ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2558 ซึ่งอาจารย์ จรัญ ธรรมใจ ได้รายงานผลการ
ท างานโดยเฉพาะในงานด้านเอกสารของหลักสูตร พบว่ายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ที่เป็นระบบเท่าที่ควร จึงแนะน าให้อาจารย์จรัญ ได้จัดท าแฟ้มจัดเก็บเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่โดยมีประธานหลักสูตรเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินการ 

(A)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่ 3-2/2558 วันที่ 27 
พฤษภาคม 2559 เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา และ
ติดตามผลจากการเสนอแนะให้มีการประชุม พบว่า อ.จรัญ ธรรมใจ ได้แบ่ง
หมวดหมู่เอกสาร เป็นเอกสารเข้าหลักสูตร เอกสารออก เอกสารภายในหลักสูตร 
และงานกิจการนักศึกษา เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล 
 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

 

IE-4.1-08แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี2558-2561 
IE-4.1-09แบบสรุปผล
การพัฒนาคณาจารย์ 
IE-4.1-10รายงาน
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจ าปี 2558 
IE-4.1-11รายชื่อผู้ได้รับ
การจัดสรร
ทุนการศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1.1 ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2 ความต้องการศึกษาต่อของอาจารย์ 
1.3 ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ 

 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

2.1 จัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การหาต าแหน่งทดแทน การเลิกจ้างและ
เกษียณอาย ุ

2.2 จัดท าแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 
3.  หลักสูตรรายงานผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้กับฝ่ายบริหาร
ของคณะฯ (งานแผนฯ) 

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

4.  ประเมินและติดตามผล ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 

(P)หลักสูตรได้มีการประชุมจัดท าแผนส ารวจความต้องการเรื่องความต้องการ
ต าแหน่งทางวิชาการ ความต้องการศึกษาต่อของอาจารย์ และความต้องการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 

(D)ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือเป็น
การพัฒนาตนเองตามความต้องการ ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่าง
หลักสูตร  การจัดให้มีอาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มี
การถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในหลักสูตรด้วยการจัดให้มีการสอนร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ต่างหลักสูตร ได้แกจ่ดัให้อ.จรัญ ธรรมใจ 
สอนร่วมกับอ.ณชพร รัตนาภรณ์ อ.ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอน
รายวิชา เทคโนโลยีเครื่องมือกล  และอาจารย์ในหลักสูตรร่วมกับอาจารย์อาวุโส

IE-4.1-12ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายใน 
IE-4.1-13ข้อบังคับ
คณะกรรมการ
สวัสดิการ 
IE-4.1-14 แนวทาง
คัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น 
IE-4.1-15 แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรสาย
วิชาการ 

IE-4.1-16 ภาพถ่าย
เกี่ยวกับเรื่องการได้รับ
สวัสดิการต่าง ๆ 
 
IE-4.1-17 บันทึก
ข้อความการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ของ รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ 
 
IE-4.1-18 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1-2/2558 
 
IE-4.1-19 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2-3/2558 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ต่างคณะ ได้แก่ อ.จรัญ ธรรมใจ สอนร่วมกับ ผศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
รายวิชา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และวิชาเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือกล 
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ และงานเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม และ
การจัดให้ อ.อภิรพ แก้วมาก สอนร่วมกับ รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ ในรายวิชา 
เทคโนโลยีการเชื่อม และรายวิชาเทคโนโลยีการหล่อโลหะ 1  

2) การส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เทคนิคการเขียนหนังสือ
และต าราเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ”โดยทางคณะได้ประชาสัมพันธ์มายัง
หลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ที่สนใจแจ้งรายชื่อกลับไปยังคณะ โดย อ.อภิรพ แก้วมาก 
ได้มีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวและการสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ส่งข้อเสนอโครงร่างเพ่ือท าการวิจัยพบว่าในปี
การศึกษา 2558 มีอาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการ  2 คน คือ อ.จรัญ ธรรมใจ และ 
ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ  

3) การส่งเสริมด้านการบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2558 มีการ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาตนเองและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งอ.
ประจ าหลักสูตรทุกคนได้ท าบริการวิชาการให้กับโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง 
จ.สงขลา ในกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปา”  
         (C)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมติดตามผลการด าเนิน
คราวประชุมครั้งที่ 1-2/2558 วันที่ 5 มกราคม 2559มีผลดังนี้ 
1)รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ แจ้งในที่ประชุมว่าได้ด าเนินการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม2558 ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  
2) อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่จะใช้ในการเสนอค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในส่วน
ของงานวิจัยก็ยังคงอยู่ระหว่างจัดท าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์อีก 
3 ท่าน ได้แก่ ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ อ.อภิรพ แก้วมาก และ อ.จรัญ ธรรมใจ ทุก
คนมีผลงานวิจัยแต่ยังไม่ได้น าไปเสนอผลงานทางวิชาการมติที่ประชุมจึงขอให้
อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน เตรียมเขียนบทความเพ่ือเสนอบทความทางวิชาการเพ่ือเป็น
การพัฒนาตนเองและเก็บไว้เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
         ส าหรับการสนับสนุนเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ นั้น
ปรากฏว่ามี ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิชาการทางการศึกษา” เมื่อวันที่ 15-18 ธันาคม 2558 
ดังนั้นจึงต้องให้อาจารย์อีก 4 ท่าน รีบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 
ครั้งภายในปีการศึกษา 2558 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมประชุมติตามผลการสนับสนุนการบริการ
วิชาการในคราวประฃุมครั้งที่ 1-3/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ซึ่ง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชน ดังนี้ 
1) อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ รับผิดชอบโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพเกี่ยวกับ
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา” ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
แล้วและจะด าเนินโครงการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
2) อ.จรัญ ธรรมใจ รับผิดชอบโครงการ “การพัฒนาแม่พิมพ์ส าหรับผลิตภัณฑ์
สบู่ โหนด นา เล” ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลาซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยแล้วและจะด าเนินโครงการในวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2559 
(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุม ติดตามการพัฒนาอาจารย์ตาม
ข้อเสนอแนะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2-3/2558 วันที่ 25กรกฎาคม 2559 โดย
อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองดังนี้  
1. อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบนักประดิษฐ์พ่ีเลี้ยง วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็น
การบรรยายในหัวข้อ "การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร" และ "การยกร่างค าขอ
และการยื่นค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" 
2. รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนา
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 
3. อ.จรัญ ธรรมใจ เข้ารับการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบนักประดิษฐ์พ่ีเลี้ยง วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นการ
บรรยายในหัวข้อ "การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร" และ "การยกร่างค าขอและ
การยื่นค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" 
4. อ.อภิรพ แก้วมาก เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือและ
ต าราเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 29 มิถุนายน 2559 
         ผลจากการประเมินผล อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ และอ.จรัญ ธรรมใจ ได้แจ้ง
ว่าการด าเนินโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ไฟฟ้าและประปา” ด าเนินการในไตรมาส ที่3 ซึ่งอยู่ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 
จึงไม่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ตามแผนคณะกรรมการบริหาร
คณะจึงเสนอแนะให้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในช่วงเปิดภาคการศึกษา 
         นอกจากนี้ หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เตรียมตัวใน
การปรับปรุงหลักสูตร ตามวงรอบ 5 ปี ของการใช้หลักสูตรปรับปรุง 2558 ตาม
แผนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่ออาจารย์ 1 ท่าน ในรอบ 5
ปี ซึ่งพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง 5 ท่านยังไม่มีผลงานวิชาการเผยแพร่ แต่
มีผลงานวิจัยทั้งที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และท่ีได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งสามารถ
น าไปเผยแพร่ได้ เพ่ือรับรองการปรับปรุงหลักสูตรในรอบวง 5 ปี 
 

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

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

20 1.67 ตารางที่ 1.1-2 

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

เฉลี่ย 2.22  

เป้าหมายของปีนี้  : .2.22...  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..2.22..  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

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

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

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย์ คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

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

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

คน 1  

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

ร้อยละ 
20 =(1/5)*100 

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

คะแนน 
1.67 =(20/60)*5 

 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 0 0 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 0 0 
ตารางที่ 4.2-1 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 0 0 
ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 0 0 
ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 0 0 

ตารางที่ 4.2.2 

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

0.40 0 0 

ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0 ตารางที่ 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 0 0 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 0 0 
ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80 0 0 

ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80 0 0 

ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 0 0 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 0 0 
ตารางที่ 4.2.4 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 0 0 

ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 0 0 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0 ตารางที่ 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 0 0 
ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 0 0 
ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 0 0 
ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 1 1 
ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 0 0 
ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 0 0 ตารางที่ 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 0 0 
ตารางที่ 4.2.6 

 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 0 0 
ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 0 0 
ตารางที่ 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5   
จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

0 0  

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 0  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 0  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 0  

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 0  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์   
(P) หลักสูตรได้วางแผนการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง และ
เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร หรือ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 
1) การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) มีการสนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
ระเบียบประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
3) มกีารสนับสนุนด้านการท าวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/ หลักสูตร 
         (D)ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการด าเนินงาน เพ่ือให้อัตราก าลังที่มีอยู่
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้ามาในหลักสูตรโดย 
1) หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ (จัดตั้ง
งบประมาณในระดับคณะ) ซึ่งมีการสนับสนุนให้อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
2) หลักสูตรได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ในการสอน
และการจัดท าบทความทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะใน
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
(C)อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมติดตามผลการคงอยู่ของอาจารย์ ในคราว

IE-4.3-01แผนการ
บริหารหลักสูตร 
 
IE-4.3-02รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2-
2/2558 
 
IE-4.3-03 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3-
2/2558 
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ประชุมครั้งที่ 2-2/2558 วันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีการสอบถามประเด็นที่หลักสูตร
ได้มีการสนับสนุนในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความพึงพอใจมากน้อยหรือไม่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ต้องการให้หลักสูตรหรือคณะ มีการสนับสนุนในด้านใดอีกบ้าง ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตรและไม่มีอาจารย์ต้องการลาออกจากการบริหารหลักสูตร ท าให้ปัจจุบันมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสอบถามข้อเสนอแนะ
จากการด าเนินงานพบว่าภาระโหลดงานสอนที่มากส่งผลให้อาจารย์มีเวลาไม่เพียง
พอที่จะด าเนินการท างานวิจัย และอาจารย์บางท่านยังขาดความรู้ในการจัดท าบทความ
วิชาการเผยแพร่  

(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมสรุปผลการปรับปรุงปัญหา 
ในคราวประชุมครั้งที่  3-2/2558วันที่  27พฤษภาคม 2559เพ่ือปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานในการท าวิจัย เช่นจัดให้มีพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์ให้ค าปรึกษาในการบริหาร
งานวิจัย และเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือน าเสนอในงานประชุมวิชาการ  เช่นอาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ เป็นพี่เลี้ยงในการท า
วิจัยเรื่อง “การออกแบบและสร้างชุดการสอนในงานวัดละเอียด” โดยมี อาจารย์จรัญ 
ธรรมใจ เป็นผู้วิจัยร่วม ซึ่งท าให้ได้รับความรู้ในการบริหารโครงการ ซึ่งในปีการศึกษา
ต่อไปต้องน าผลงานจากการวิจัยไปเขียนบทความวิชาการไปน าเสนอในงานประชุม
วิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นต้น 
 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

รายการ ปีการศึกษา 
2556 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2557 
(คน) 

ปีการศึกษา
2558 
(คน) 

สถานการณ์
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
คงอยู่ (ร้อย

ละ) 
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

5 
(100%) 

3 
(60%) 

5 
(100%) 

เปลี่ยน 
แปลงจากปีท่ี

ผ่านมา 
เนื่องจาก
อาจารย์

เกษียณอายุ
ราชการ 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(P)อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกับคณะฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2-

1/2558 วันที่ 11 กันยายน 2558เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร   
(D)หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรจาก
คณะ ฯ น ามาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 5  ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

IE-4.3-04แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
IE-4.3-05รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2-
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2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4) ด้านการบริหารหลักสูตร 
5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(C)ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ประเมินผลจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

โดยภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร  
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
ด้านระบบการบริหารอาจารย์  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.80 
ด้านการบริหารหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุม พิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3-1/2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558 
โดยในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงด้านที่มีระดับคะแนนต่ าสุด ได้แก่ด้านระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาถึงสาเหตุที่
ได้คะแนนต่ าสุด พบว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์เกษียณอายุราชการไป 2 คน 
จึงส่งผลจ านวนอาจารย์ประจ ามีจ านวนลดลง และท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระ
โหลดที่สูงขึ้น ประกอบกับมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาวิชาเพียง 5 คน ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการลาศึกษาต่อหรือเกษียณอายุราชการ เนื่องจากไม่มีอาจารย์ทดแทน 
ดังนั้นมติที่ประชุมจึงพิจารณาให้มีการวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือรองรับอัตราทดแทนในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อหรือ
เกษียณอายุราชการและก าหนดให้มีการติดตามส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกครั้ง ในภาคการศึกษา
ที่ 2/2558 

 (A)ในภาคการศึกษาที่  2/2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ร่วม
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรซึ่งโดยภาพรวมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 4.00  อยู่
ในระดับดี  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.13 
ด้านระบบการบริหารอาจารย์  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 
ด้านการบริหารหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 

1/2558 
 
IE-4.3-06ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร 
 
IE-4.3-07รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3-
1/2558 
IE-4.3-08รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2-
3/2558 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่  2-3/2558 วันที่  25 
กรกฎาคม 2559 เพ่ือสรุปผลการประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะในมติที่ประชุมครั้งที่ 3-1/2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558  โดยผลจากการ
วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่งผลให้มีการวางแผนรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยในปีการศึกษา 2559 จะก าหนดรับอาจารย์เพ่ิม 1 คน เพ่ือทดแทน
อาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ ที่มีแผนจะลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 และอีก 1 คน 
ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือทดแทน รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี
การศึกษา 2561 
 
 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปีการศึกษา 
2556 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2557 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2558 

(ปีประเมิน) 
(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสตูร 

- 4.00 4.00 คงเดิม ร้อยละ 
100 

 

เป้าหมายของปีนี้  : ..3..  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..3...  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00  
4.2   2.22 

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้  
(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 5.00 
4.2 (2) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 1.67 
4.2 (3) ร้อยละ0 ร้อยละ0 0.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ3 3.00  
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปีที่ 
2 

ชั้น
ปีที่ 
3 

ชั้น
ปีที่ 
4 

ชั้น
ปีที่ 
5 

ชั้น
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2552 36 34 34 33 32  7 19.44 26 72.22 3 8.33 
2553 78 62 54 53 49  29 37.17 29 37.17 20 25.64 
2554 38 30 26 25 25  13 34.21 15 39.47 10 26.31 
2555 37 31 28 28   9 24.32     
2556 36 27 25    11 30.55     
2557 33 23     10 69.69     
2558 31            
รวม 253 173 133 106 74  64  44  30  

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา มีอยู่หลายด้านด้วยกันได้แก่  
            1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านการศึกษาไม่เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนส าเร็จการศึกษาจากสาย
วิชาชีพ (ปวช.) หรือบางคนส าเร็จการศึกษาจากสายสามัญ (วิทย์-คณิต),(ศิลป์-ค านวณ) 
            2. นักศึกษาบางคนเลือกสมัครสอบเข้าโดยไม่ศึกษาว่าหลักสูตรฯ เปิดสอนในด้านใด  
            3. ความพร้อมด้านทักษะของนักศึกษามีน้อยเช่น งานฝึกทักษะด้านการปฏิบัติ ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ มีไม่เท่ากัน 
            4. ความรับผิดชอบของนักศึกษาบางคนมีน้อย เช่นการรับผิดชอบต่อเวลาเรียน การส่งการบ้าน การ
แต่งกาย ฯลฯ 
            5. นักศึกษาบางคนสมัครสอบไว้หลายสถานที่ ท าให้มีโอกาสในการเลือกมากขึ้น นอกจากนี้พบว่า
บางคนเรียนเพื่อรอเวลาสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการทหารและต ารวจ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

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

 
 
การรับนักศึกษา 
 

 

IE-3.1-01 รายงานการ
ประชุมเรื่องการรับนักศึกษา 
 
IE-3.1-02 แผนการรับ
นักศึกษาใหม่(อัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา) 
 
IE-3.1-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ และรับ
รายงานตัว 
 
IE-3.1-04 ประกาศการรับ
สมัครนักศึกษา 
 
IE-3.1-05 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา 
 
IE-3.1-06 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการออกข้อสอบ 
 
IE-3.1-07 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
โควตา 
 
IE-3.1-08 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับ

นักศึกษาประกอบด้วย การรับนักศึกษา(โควตา) การรับนักศึกษา(รับตรง) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 การรับนักศึกษา(โควตา) 
1.หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ 

1.1 วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครโควตาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อม
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1.2 ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของ
หลักสูตร 

1.3 ก าหนดจ านวนนักศึกษา 
1.4 ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา 
1.5 ก าหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1.6 พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
1.7การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวนักศึกษา 

 
2. ฝ่ายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศรับ
สมัครของคณะฯ  

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

8.1 จ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
8.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
 การรับนักศึกษา(รับตรง) 

1.หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษา 
1.1. วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครตรง จากปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อม

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
1.2. ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์และรายงาน

ตัวของแต่ละหลักสูตร 
1.3. จ านวนนักศึกษา  
1.4. คุณสมบัตินักศึกษา 
1.5. ก าหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6. พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
1.7. วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบในปีที่ผ่านมา 
1.8. พิจารณาแนวทางการออกข้อสอบ 

2. ฝ่ายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ 
และจัดท าประกาศรับสมัครของคณะฯ  

3.รับสมัครนักศึกษา 
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมห้องสอบ 
5.ด าเนินการสอบข้อเขียน 
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
7.ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
8.ประกาศผลรับตรง 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
9.รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
10.ประชุมสรุปผล 

10.1 จ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
10.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ด าเนินการรับนักศึกษา(โควตา) โดยใช้
ระบบและกลไกของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

(P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะ ประชุมวางแผนการรับ
นักศึกษาใหม่โดยวิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครโควตา และรับตรงเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาจากการด าเนินงาน ปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่นจ านวนผู้สมัครสอบ
มีน้อย และส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเท่านั้นทั้งนี้
ได้น าแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในรอบปี 2557  มาปรับปรุง
กระบวนเกี่ยวกับการรับนักศึกษา โดยจะมุ่งเน้นปรับปรุงรูปแบบของการแนะแนว
การศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับนักศึกษาได้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ได้สรุปผลการประชุมวางแผนการรับนักศึกษา รายชื่อ
กรรมการ สอบสัมภาษณ์ และรับรายงานตัว ก าหนดจ านวนนักศึกษา ก าหนด
คุณสมบัตินักศึกษาส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และจัดท าประกาศรับสมัครของคณะฯ และแจ้ง
ไปยังงานทะเบียนเพื่อประกาศรับสมัครนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

(D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้รับนักศึกษา ประเภทโควตา จ านวน
15คน (รับเฉพาะภาคปกติ) และประเภทรับตรงจ านวน 20 คน โดยก าหนด
คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสายช่าง
อุตสาหกรรมทุ กสาขาหรือ  ม .6  วิทย์ -คณิ ต  หรือ  ศิลป์ -ค านวณ  ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีผลการเรียนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก าหนดและเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการรับนักศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ประกาศผลการสอบประเภทโควตา และรับ
ตรง 

(C) หลักสูตรร่วมประชุมพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา (โควตา) ซึ่งมี
ทั้งหมดจ านวน 18 คน โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสายช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขา ม.6 วิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค านวณ โดยมีนักศึกษามา
รายงานตัวจ านวน 12คน ส าหรับประเภทรับตรง ประกาศผลจ านวน 23 คน และ
มารายงานตัว 20 คน  
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 (A) หลักสูตรด าเนินการประชุมสรุปผลจากผลการด าเนินงานการรับ

นักศึกษา (โควตา) เพ่ือพิจารณาจ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ปรากฏว่า จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวไม่สอดคล้องกับ
แผนการรับนักศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการรับ
นักศึกษา (โควตา) ในปีถัดไป โดยเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษา (โควตา) ให้มากขึ้น 
เพ่ือลดอัตราเสี่ยงที่จะได้จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอ และก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
 

IE-3.1-09ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ ตรวจสอบวุฒิ รับ
รายงานตัว 
 
IE-3.1-10รายงานการประชุม
พิจารณาผลการรับนักศึกษา 
 
IE-3.1-11ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอนปรับ
พ้ืนฐาน 
 
IE-3.1-12ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 
2557 และ2558 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมพิจารณา 

1.1 จ านวนนักศึกษา 
1.2 คุณสมบัตินักศึกษา 

         2.จัดกลุ่มนักศึกษา เพ่ือเรียนปรับพื้นฐาน 
3.ด าเนินการปรับพื้นฐาน 

4.ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5.ประชุมสรุปผล 

5.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพ้ืนฐาน 

5.2. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 
6.ประชุมติดตามและประเมินผล ของระบบและกลไกการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
6.1. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
6.2. ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3. รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ดังนี้ 
(P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะ ฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยวิเคราะห์ปัญหาจากแผนการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เรื่องการเรียนปรับพ้ืนฐาน ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น  โดยพิจารณาจาก พ้ืนฐานของนักศึกษา ตลอดจนปัญหาต่างๆ 
ที่ผ่านมา เช่น ระยะเวลาเวลาในการจัดการเรียนการสอนมีน้อย ผู้สอน วิชาที่ใช้ใน
การสอนปรับพื้นฐาน เป็นต้น  
(D) หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
              1. ในวันรายงานตัวทางคณะฯ จะแจ้งก าหนดวันที่นักศึกษาใหม่ทุกคน
จะต้องเข้ารับการเรียนปรับพื้นฐาน  
              2. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้า
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพ่ือปรับ
ความรู้พื้นฐานในรายวิชา  

- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

3. หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยฝ่ายพัฒนา
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นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตร
ภายในคณะ ทั้งนี้คณะได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริธรรม และโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
(C) หลักสูตร ฯ ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3-1/2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาแต่ละคน พบว่ากิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา สามารถช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนมาก
ขึ้น ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือนักศึกษาที่เข้าใหม่จะได้รู้จักกับเพ่ือนใหม่ใน
ระหว่างที่เรียนปรับพ้ืนฐาน ผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ผลการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2557 เช่นวิชา การเขียนแบบวิศวกรรมผล
การเรียนในปีการศึกษา 2557 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.56 ในขณะที่ปี
การศึกษา 2558 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น 18.75 
% 
(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมกับคณะฯ ประชุมติดตามและ
ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโครงการ
ปฐมนิเทศ และโครงการคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข เพ่ือใช้ในปีถัดไป และพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

1. ก าหนดแผนในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น ด้านงบประมาณ วัน
เวลาในด าเนินงาน และจ านวนอาจารย์ผู้สอน 

2. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนปรับพ้ืนฐานให้เป็น
รูปธรรม 

3. ห ากคณ ะฯ ไม่ ส ามารถด า เนิ นการจัดกิ จกรรมได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ให้หลักสูตร ฯ พิจารณาด าเนินการจัดการเรียนการสอนเอง 

โดยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ 
4.00 ซ่ึงผลการสอบกลางภาคของนักศึกษาสูงขึ้นและน าผลที่ได้รายงานให้อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพ่ือน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาในปีต่อไป 
โดยด าเนินการวางแผนจัดกลุ่มนักศึกษาตามความรู้ความสามารถของนักศึกษา คือ
วางแผนเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน เป็นต้น 
 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2557  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
        - นักศึกษามีความพึงพอใจและมีความพร้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

เป้าหมายของปีนี้  : ..3..  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..4..  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
ที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE-3.2-01รายงานการประชุม
พิจารณาเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
IE-3.2-02ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
IE-3.2-03คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
IE-3.2-04ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
IE-3.2-05บันทึกการพบและ
ให้ค าปรึกษา 
 
IE-3.2-06แบบประเมินผลจาก
นักศึกษา 
 
IE-3.2-07ตารางก าหนดเวลา
เข้าพบนักศึกษาหรือช่อง
ทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
 
IE-3.2-08ตารางเรียนปรับ
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

 

 
 

หลักสูตร มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

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

 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
(P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะ ฯ ร่วมประชุมในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1-1/2558 วันที่ 7 สิงหาคม 2558เพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
และการแนะแนว แก่นักศึกษา โดยน าแผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

IE-3.2-09แบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษา  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ปีการศึกษา 2558 จากผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาก าหนดระบบ
และกลไกการให้ค าปรึกษาต่างๆแก่นักศึกษา และมีการติดตามประเมินผลการให้
ค าปรึกษา โดยประธานหลักสูตรมอบอาจารย์ผู้สอนให้ควบคุมดูแลนักศึกษาและ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ได้พิจารณาเลือกและเสนอชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา และจัดส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือบันทึกข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาลงในระบบต่อไป      
         (D) ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 อ.อภิรพ แก้วมาก ซึ่งได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่
นักศึกษา โดยได้พิจารณาถึงแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด และ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ตามที่
นักศึกษาขอค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้อ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ที่สะดวกแก่
นักศึกษา เช่น ตารางนัดหมายในแผนการสอน สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – ปีที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าระบบเพ่ือดู
ผลการเรียนเบื้องต้น จากนั้นก็นัดพบนักศึกษาทั้งชั้นปี เพ่ือให้ค าแนะน าในการ
วางแผนการเรียน รวมทั้งการแจ้งเตือนนักศึกษาเพศชาย เรื่องการผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร การช าระค่าลงทะเบียน การลงเพ่ิม ถอน ต่างๆ   
*กรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่ต้องขอรับค าปรึกษาเร่งด่วน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่
สามารถให้ค าปรึกษาได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้ทราบอย่าง
เร่งด่วน 
(C)คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมประชุม ครั้งที่ 3-1/2558 เพ่ือติดตามผล
การให้ค าปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยอาจารย์ที่ปรึกษารายงาน
ผลการให้ค าปรึกษาต่อประธานหลักสูตร โดยมีการน าข้อมูลของนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ เช่นปัญหาทางด้านการเงิน ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหา
ยาเสพย์ติด  ซึ่งจากการรายงานผลโดยส่วนใหญ่พบว่าปัญหาหลักของนักศึกษา
อยู่ที่การเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งหากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนเป็น 
F ก็จะส่งผลโดยตรงต่อการแผนการเรียน เช่นตารางสอน/ตารางสอบที่ตรงกัน 
นอกจากนี้ยังพบปัญหาจากการช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนดซึ่ง
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงปัญหา เมื่อมีการพิจารณา
แล้วพบว่านักศึกษาที่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนดจะเป็นนักศึกษา
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ตกค้าง เมื่อทางคณะแจ้งมายังหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว หลักสูตรได้
ด าเนินการติดต่อนักศึกษาตามเบอร์โทรศัพท์ แต่ก็มีบางคนที่ไม่สามารถติดต่อได้ 
มติที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดช่องทางติดต่อกับ
นักศึกษาเพ่ิมเติม และให้ประสานงานเพ่ือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาที่
รับผิดชอบเพ่ิมเติม เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือ facebookหรือ 
อีเมลล์ เป็นต้น 
(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูต รมีการประชุมก ากับติดตามผลการ 
ปรับปรุงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 2-2/2558 วันที่ 25 เมษายน 2559
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน และสามารถ
ด าเนินการเรียนรู้ได้ตนเอง ลดอัตราการลาออกกลางคัน พบว่าผลการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้ช่องทางต่างๆ ในการติดต่อ
นักศึกษาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้มติที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
มีการสอบถามข้อมูลการติดต่อนักศึกษาที่ รับผิดชอบเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษาเพ่ือความสะดวกเมื่อต้องการติดต่อนักศึกษาเป็นการเร่งด่วน 
 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้คือ จากดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาท าให้ลดปัญหาระหว่างเรียนได้มากยิ่งขึ้น
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เก่ียวข้อง 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 

 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
          1.ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21  
1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
1.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
1.3 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
          2.หลักสูตรจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 
          3.ด าเนินการตามแผนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ 
4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการด าเนินการ 
5. จัดท าการจัดการความรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี 
6. น าผลจากการจัดการความรู้ไปใช้ 
 
 
 

IE-3.2-10รายงานการประชุม
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 5 ส 
 
IE-3.2-11.รายงานผล
โครงการเสริมทักษะและ
ประสบการณ์เฉพาะทางช่าง
อุตสาหกรรม 
 
IE-3.2-12รูปภาพการแสดง
สิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาจัด
แสดง 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
(P) หลักสูตรฯ ร่วมประชุมและจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
ในการประชุมครั้งที่ 2-1/2558 วันที่ 11 กันยายน 2559 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุนให้มีกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยก าหนดให้มีทักษะ 3 ด้าน คือ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
กลุ่มทักษะสารสนเทศ และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  
(D)หลักสูตรได้ด าเนินตามแผนแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 โดยจัด
โครงการศักยภาพในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นให้นักศึกษาประชุมวางแผนกัน
ภายในกลุ่ม จากนั้นให้นักศึกษาเลือกชนิด ออกแบบและสร้างเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง โดยต้องมีการประมาณการราคาของวัสดุ เครื่องมือที่จะต้องใช้ 
ก่อนการด าเนินงานและให้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภานในกลุ่ม 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น 2 ซึ่งจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมทักษะและประสบการณ์
เฉพาะทางช่างอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2559 และวันที่ 16-
17 มกราคม 2559 
(C) จากการด าเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการ “เสริมทักษะและประสบการณ์
เฉพาะทางช่างอุตสาหกรรม” การออกแบบและสร้างเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ในรายวิชาปฏิบัติงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น 2 (14-311-104) ซึ่งเป็น
รายวิชาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 25 คน พบว่านักศึกษาได้ใช้ความรู้
จากการเรียนวิชาต่างๆที่ผ่านมาตามแผนมาใช้ในการท างาน ผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.68 
คิดเป็นร้อยละ 96 จากแผน ร้อยละ 80 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้พิจารณาระดับคะแนนจากผลการประเมินโครงการที่มีค่าน้อย พบว่า
ด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการ โดยเฉพาะด้านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อย
ละ 93.60 จึงเสนอให้มีการปรับแผนระยะเวลาในการด าเนินให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมท่าก าหนด 
          (A) หลักสูตร โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ได้น าผลจากการรายงานสรุปผล
การด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มาปรับปรุงวางแผนเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรม/โครงการในปีถัดไป 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
จากการจัด โครงการ “ เสริมทั กษะและประสบการณ์ เฉพาะทางช่ าง
อุตสาหกรรม” พบว่านักศึกษาได้ฝึกทักษะครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ กลุ่มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศ
และสามารถผลิตเครื่องออกก าลังกายมาใช้งานได้จริงซึ่งได้น ามาวางให้เข้า
ร่วมงาน ราชมงคลศรีวิชัย แฟร์2016 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้
เข้าชมและใช้งานด้วย 
 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่   
ข้อมูลจ านวนนักศึกษานับถึงสิ้นปีการศึกษา 2558  เป็นดังนี้ 

ปี
การศึกษ

าที่
รับเข้า 

จ านวน
ที่

รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษ
า 

จ านวน
ที่คงอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

ร้อยละ
ของการ
คงอยู่ 

2553 78 29 20 29 25.64 
2554 38 15 10 13 26.31 
2555 37 - 28 9 75.67 
2556 36 - 25 11 69.44 
2557 33 - 23 10 69.69 
2558 31 - 25 6 80.64 

 
(P)หลักสูตรฯมีการประชุมเพ่ือวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา 
โดยในการวิเคราะห์จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน 
วิธีการเรียนรู้ ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
2. เงินทุนเพ่ือการศึกษาเช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพย์ติด การพนัน อบายมุขต่างๆ  
             ประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน

IE-3.3-01รายงานการ
ประชุมการคงอยู่ของ
นักศึกษา 
 
IE-3.3-02แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา 2558 
 
IE-3.3-03 รายงานการคง
อยู่ของนักศึกษา 
 
IE-3.3-04 สรุปผลจากการ
จัดกิจกรรมเรียนปรับ
พ้ืนฐาน 
 
IE-3.3-05 รายงานประเด็น
การไม่มารายงานตัวของ
นักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้
ค าปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะ (ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและ
ด าเนินการต่อไป 
         (D)ในปีการศึกษา 2558 จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา 
พบว่า  
              - รุ่นปีการศึกษา 2553 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 25.64จาก
การหายไปพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษามารายงานตัวลงทะเบียน แต่ไม่มาเรียน 
และนักศึกษาบางคนหายไปเนื่องจากหยุดเรียนไประหว่างปีการศึกษาตลอดจน
การสมัครสอบเข้างานราชการต่างๆ(รุ่นปีการศึกษา 2553 นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2557 จ านวน 29 คน) 
              - รุ่นปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 26.31จาก
การหายไปพบว่าเกิดจากสาเหตุ นักศึกษามารายงานตัวลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มา
เรียน ลาออก และสอบบรรจุข้าราชการ(รุ่นปีการศึกษา 2554 นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 15 คน) 
- รุ่นปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 75.67จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุ นักศึกษามารายงานตัวลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน 
ลาออก 
- รุ่นปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 69.44จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุ มารายงานตัว ลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน ออกโดยไม่
ทราบสาเหตุ ไม่ลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 
- รุ่นปีการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 69.69จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุ มารายงานตัว ลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียนสอบบรรจุ
ข้าราชการต ารวจ ทหาร เปลี่ยนสถานศึกษา พ้นสภาพตามเกณฑ์ 
- รุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 80.64จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุ ออกโดยไม่แจ้งสาเหตุ เปลี่ยนสถานศึกษา 
จากปีการศึกษาทุกปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่หายไปเกิดมาจากสาเหตุมา
ลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียนมากที่สุด 
ในการด าเนินการเพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาของนักศึกษาเท่าเดิม นั้น
หลักสูตรฯไดด้ าเนินการดังนี้ 
             1. จัดกิจกรรมเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยด าเนิน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2. มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี จัดตารางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ใน
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
อาคารส านักงานหลักสูตรฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ ให้แก่
นักศึกษาเช่น ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอน ทุนการศึกษา แหล่งงาน 
และงานด้านพัฒนานักศึกษา 
         (C)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุม ครั้งที่ 2-2/2558 วันที่ 25 
เมษายน 2559 พิจารณาประเด็นการคงอยู่ของนักศึกษา ติดตามผลการหายไป
ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีผลดังนี้ 
 1. ชั้นปีที่ 1 สัปดาห์แรกที่เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีนักศึกษามา
เรียนจ านวน 31 คน ไม่มาเรียน 1 คน  ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีนักศึกษาออก
กลางคัน 5 คน โดย 1คน เพศหญิง 2 คน เพศชาย 3 คน   
 2. ชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีนักศึกษาพ้นสภาพตามเกฑ์ 
จ านวน 1 คน ลาออกเนื่องจากเข้ารับข้าราชการต ารวจ 1 คน เข้ารับราชการ
ทหาร 1 คน  
 3. ชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีนักศึกษาลาออกเนื่องจากมี
ปัญหาด้านสุขภาพจ านวน 1 คน  
 4. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 และปีที่ 5 ไม่มีนักศึกษาลาออกกลางคัน 
 นอกจากนี้หลักสูตรได้พิจารณาถึงประเด็นที่นักศึกษามารายงานตัว
ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่มาเรียน ซึ่งส่งผลให้จ านวนนักศึกษาหายไปมากที่สุด 
พร้อมทั้งหาทางแก้ไข โดยการติดตามนักศึกษาที่ไม่มาเรียนโดยให้สอบถามไปยัง
สาเหตุ ที่ไม่มาเรียน โดยคนที่สามารถติดต่อได้ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าจะกลับไปเรียน
สถานศึกษา เช่น วิทยาลัยเทคนิค เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเพ่ือการเป็น
นักศึกษาด้านวิชาชีพครูได้และนักศึกษาบางคนแจ้งว่าไม่ชอบการปฏิบัติงานที่
ต้องลงมือปฏิบัติ มติที่ประชุมจึงให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการ
คงอยู่ ตามปัจจัยต่างๆ เช่น การไม่มาเรียน การให้ความรู้ด้านวิชาชีพพครู การให้
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ทั้งนี้เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่ตลอดทั้งปีการศึกษา และ
ครบทุกปีการศึกษา  
         (A)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณา ผลการด าเนินงาน
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์หลักสูตรได้มีการ
พูดคุยสอดแทรกทัศนคติด้านวิชาชีพครู ซึ่งได้ระบุไว้แล้วในรายงาน มคอ.3 ของ
แต่ละรายวิชา 
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ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษา 

รายการ 

ปี
การศึกษา 

2556 
(คน) 

ปี
การศึกษา 

2557 
(คน) 

ปี
การศึกษา

2558 
(ปี

ประเมิน) 
(คน) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตรา
การคง

อยู่ (ร้อย
ละ) 

จ านวน
นักศึกษา
คงอยู ่

146 
(146/189)

*100 
คงอยู่ร้อย
ละ 77.24 

168 
(168/222)

*100 
คงอยู่ร้อย
ละ 75.67 

132 
(132/175)

*100 
คงอยู่ร้อย
ละ 75.42 

เปลี่ยนแปลงจากปี
ที่ผ่านมา เนื่องจาก
นักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษาเมื่อปี

การศึกษา 2557 มี
จ านวน 2 หอ้งจึง

ท าให้เห็นว่าจ านวน
นักศึกษา  

มีมากกว่าทุกปี  

ไม่ต่าง
อย่างมี

นัยส าคญั 

 

การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็น
หลักสูตรที่มีการควบคุมโดย คุรุสภา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอนุมัติและออกให้โดยคุรุสภาซึ่งแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรก าหนดให้เรียน 5 ปี  โดยที่เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีการศึกษา และฝึก
ประสบการณ์สอน ในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา และก าหนดให้นักศึกษาต้อง
เรียนผ่านทุกวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์สอน
ในสถานศึกษาได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาครบ 1 
ปีการศึกษาแล้วก็จะถือว่าส าเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีดังนี้ 
(P)หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนให้นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการเรียน
โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1.มีระบบการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเรียน 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน 
4.มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายเพ่ือเสริมความรู้ความ

เข้าใจให้แก่นักศึกษา 
5.มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน ให้แก่นักศึกษา 
6.ปรับแผนการเรียนวิชาเตรียมโครงงาน และวิชาโครงงานเพ่ือเพ่ิมเวลา

ในการเรียน 

IE-3.3-06 มคอ.2 
 
IE-3.3-07 รายงานการ
ประชุม(แจ้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
7.มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ประธานหลักสูตร มอบให้ อ.จรัญ ธรรมใจดูแลในเรื่องสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน มอบให้ อ.อภิรพ แก้วมากดูแลในเรื่องการ
ฝึกงานภาคสนามในสถานประกอบการ  มอบให้ ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณดูแลใน
นักศึกษาฝึกสอน ตั้งแต่การท าวิจัยในชั้นเรียน การปรึกษาด้านการสอน และมอบ
ให้ อ.ที่ปรึกษาทุกคน ติดตามผลการเรียนและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ ของ
นักศึกษาในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
        (D)หลักสูตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 

1.มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมง
การให้ค าปรึกษาให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด 
นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามช่วยเหลือให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล ใน
กรณีท่ีมีปัญหา พร้อมทั้งมีการก ากับติดตาม 

2.มีการจัดปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน ทุก ๆ ปีการศึกษา ซึ่งจะมี
การปรับพ้ืนฐานในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาช่างพ้ืนฐาน
เฉพาะสาขา 

3.นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับแผนการเรียน เพ่ือให้
นักศึกษาได้ออกฝึกสอนในสถานศึกษาตามรายวิชา ปฏิบัติวิชาชีพครูสหกิจ 1 
และ 2 ได้ตามแผนการศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียน
วิชาเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษา ที่ 2/2557 เพ่ือเรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน
และเตรียมข้อเสนอโครงงาน จากนั้นลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานในภาค
การศึกษาที่ 1/2558  
        (C)ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่รับเข้าเมื่อปีการศึกษา 2555 จ านวน 
37 คน คงเหลือในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ านวน 28 คน และนักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในวิชาปฏิบัติวิชาชีพครูสหกิจ 1 จ านวน 25 คน และยังมีผลการ
เรียนไม่ผ่านครบทุกรายวิชา จ านวน 3 คน 
 ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่รับเข้าเมื่อปีการศึกษา 2554 จาก
จ านวนจ านวน 38คน คงเหลือในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 จ านวน 25 คน ส าเร็จ
การศึกษาจ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 39.47 ลาออก/สิ้นสภาพฯ ระหว่าง
ศึกษา 13คน คิดเป็นร้อยละ 34.21และตกค้าง 10คน คิดเป็นร้อยละ 26.31ซึ่ง
นักศึกษาท่ีตกค้างจะเป็นนักศึกษาท่ียังเรียนไม่ผ่านครบทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด ทั้งนี้สาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ไม่ผ่านในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ไม่ผ่านวิชาโครงงานซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดให้นักนักศึกษาที่ไม่ผ่านทุก
รายวิชาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน วิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 และ 2 
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ได ้
        (A) มีการจัดท าแผนฟื้นฟูนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในภาวะวิกฤต รอ
พินิจและนักศึกษาค้างจบ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้จัดท าแผน
ฟ้ืนฟู และรายงานผลการด าเนินงานมายังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
 
ตารางแสดงแนวโน้มการส าเร็จการศึกษา 

รายการ ปี
การศึกษา 

2556 
(คน) 

ปี
การศึกษา 

2557 
(คน) 

ปี
การศึกษา

2558 
(คน) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 
(ร้อยละ) 

จ านวน
นักศึกษาที่
ส าเรจ็
การศึกษา 

26 
(26/36)*1

00 
ร้อยละ 
72.22 

29 
(29/78)*1

00 
ร้อยละ 
37.17 

15 
(15/38)*1

00 
ร้อยละ  
39.47 

เปลี่ยน 
แปลงจากปีท่ี

ผ่านมา 
เนื่องจาก

ปรับแผนการ
เรียนรายวิชา

โครงงาน 

ปี
การศึกษา
2 5 5 8 
ส าเร็จร้อย
ล ะ 3 9 .4 7 
สู ง ขึ้ น
ก ว่ า เ ดิ ม 
ร้อยละ 2.3 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
ค้างจบ 

3 คน 20 10   

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
(P)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภายในหลักสูตรเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

(D) หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหาร 

หลักสูตร น ามาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 7  ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านหลักสูตร 
2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 
4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
6) ด้านการวัดและประเมินผล 
7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรียนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
นักศึกษา 

(C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร ดังนี้ 
โดยภาพรวมนักศึกษาหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้  

                1) ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
                2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
                3) ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
                4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70 
                5) ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
6) ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
                ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษา (มีอะไรบ้าง/ไม่มี และถ้ามีควร
ท าอย่างไร) 
         (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลและปรับปรุงแผนการ
บริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมการจัดการ
เรียนรู้ พบว่าหลักสูตรได้ท าการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ  wifiบริเวณหน้า
หลักสูตร และซ่อมบ ารุงรระบบแสงสว่างด้านหน้าอาคาร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาในการตรวจหาข้อมูล 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

รายการ ปี
การศึกษา 

2556 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 

2557 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา.

2558 
(ปี

ประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตรา
การคง

อยู่ (ร้อย
ละ) 

ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

- - 3.97   

 
 
เป้าหมายของปีนี้  : .3...  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
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ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 3 4   
3.2 3 4   
3.3 3 3   

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2553 2554 2555 2556 2557 2558 ค่าเฉลี่ย 
2553 จ านวนจบในรุ่น 29       

 จ านวนรับเข้าในรุ่น 78       
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 37.17       

2554 จ านวนจบในรุ่น  15      
 จ านวนรับเข้าในรุ่น  38      
 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น  39.47      

2555 จ านวนจบในรุ่น   0     
 
 

ค่าเฉลี่ย
ของร้อย

ละแต่ละปี 
 
 
 
 
 
  

จ านวนรับเข้าในรุ่น   37    
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น   0    

2556 จ านวนจบในรุ่น    0   
จ านวนรับเข้าในรุ่น    36   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น    0   

2557 จ านวนจบในรุ่น     0  
จ านวนรับเข้าในรุ่น     27  
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     0  

2558 จ านวนจบในรุ่น      0 
จ านวนรับเข้าในรุ่น      31 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      0 

 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น =       จ านวนจบในรุ่น 
       จ านวนรับเข้าในรุ่น 

X 100 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษามาจากหลายปัจจัย
ด้วยกัน ได้แก่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ไม่มาเรียน นักศึกษาออกกลางคน การที่นักศึกษาตกค้างจากการ
เรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเป็นผลมาจากพ้ืนฐานทางการเรียนที่ไม่เท่ากันของนักศึกษาแต่ละคน 
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ 31 กรกฎาคม 2558 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 30   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

30 100  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

19 63.33  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 26.67  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

27 90  

ตรงสาขาที่เรียน 19 70.37  
ไม่ตรงสาขาที่เรียน 0 0  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

2 6.67  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

0 0  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 3.33  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0 0  

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100  
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

5.00  

เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 90 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  ...5.00....  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2557 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
1,553 35 

4.44 
 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม - 5 4.74 
   (2)ด้านความรู้ - 5 4.14 
   (3)ด้านทักษะทางปัญญา - 5 4.50 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - 6 4.53 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 5 
4.30 

 
  (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด/ตาม มคอ.2 
ของแต่ละหลักสูตร 

- 5 
4.42 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 30 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

10 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

33.33 

 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 88.74  เกณฑ์ประเมิน  : 4.44  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

ปัจจุบันสถานการณ์แนวโน้มการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีแนวโน้มที่ลดลง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีถดถอยในปัจจุบัน    ท าให้เกิดการจ้างงานจากสถานประกอบการลดลง 
ในส่วนบัณฑิตท่ีไม่มีการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตเนื่องจากส่วนหนึ่งประกอบอาชีพอิสระ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.74 4.44  
2.2 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5.00  
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค1/2558 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

1021005 
จิตวิทยา
ทั่วไป 

  

1/
25

58
 

1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

1021007 
วัฒนธรรม
และ
ขนบประเพณี
ของภาคใต้ 

  

1/
25

58
 

12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

1025104 
แคลคูลสั 1 
ส าหรับ
วิศวกร 

  

1/
25

58
 

0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5 5 

1025105 
แคลคูลสั 2 
ส าหรับ
วิศวกร 

  

1/
25

58
 

0 0 0 0 0 4 3 13 0 0 0 0 20 20 

2016004 
มนุษย์และ
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

  

1/
25

58
 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

2032006 
มนุษย์และ
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

  

1/
25

58
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -56-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค1/2558(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ปี

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อห
าครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอ
บ

ผ่าน 
14011101

คุณธรรมและ
ความเป็นคร ู

  
1/

25
58

 7 6 7 3 4 1 1 2 0 0 0 0 31 29 

14011102
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

  

1/
25

58
 7 6 7 3 4 1 1 2 0 0 0 0 31 29 

14011103 
จิตวิทยา
ส าหรับครู
วิชาชีพ 

  

1/
25

58
 10 7 3 3 1 1 4 2 0 0 0 0 31 29 

14011303 
จิตวิทยา
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1/
25

58
 

10 12 9 9 5 3 1 0 0 0 0 0 49 49 

14011304 
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

  

1/
25

58
 10 4 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 25 25 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -57-  
 

รหัส 
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ปี

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อห
าครบ 

A B
+ 

B C
+ 

C D
+ 

D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอ
บ

ผ่าน 

14011306 
การวิจัยทาง
การศึกษา 

  
1/

25
58

 2 10 4 5 3 3 0 1 0 0 0 0 28 27 

14012204 
การประกัน
คุณภาพ

การศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

  

1/
25

58
 

7 2 5 10 4 1 0 2 0 0 0 0 31 29 

14012301
หลักวิชาชีพครู

อาชีวะ 

  

1/
25

58
 3 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 25 25 

14012403 
การฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน1 

  

1/
25

58
 20 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

14013301 
วิธีสอนเฉพาะ
ทางเทคโนโลย ี

  

1/
25

58
 7 7 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

14013305 
คอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยีทาง

การศึกษา 
 
 

  

1/
25

58
 

13 6 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 29 29 

14013409 
วิธีการสอนใน
ห้องประลอง

และโรงฝึกงาน 

  

1/
25

58
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -58-  
 

รหัส  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ปี

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อห
าครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอ
บ

ผ่าน 

14014501 
ปฏิบัติวิชาชีพ
ครูสหกิจ 1 

  
1/

25
58

 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

14014502 
ปฏิบัติวิชาชีพ
ครูสหกิจ 2 

  

1/
25

58
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

14015102 
วัสดุวิศวกรรม 

  

1/
25

58
 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

14015104 
วิศวกรรมไฟฟ้

าเบื้องต้น 

  

1/
25

58
 1 1 1

2 
9 1 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14016306 
โครงงาน 

  

1/
25

58
 16 2 3 1 1 0 0 8 0 0 0 0 31 23 

14110101 
งานทักษะช่าง

พื้นฐาน 1 

  

1/
25

58
 1 2 4 6 6 7 1 4 0 0 0 0 31 27 

14110103 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 1 

  

1/
25

58
 4 2 3 2 3 5 4 8 0 0 0 0 31 23 

14211101 
กลศาสตร์
วิศวกรรม1 

  

1/
25

58
 0 1 1 5 8 5 4 0 0 0 0 0 24 24 

143111014 
ปฏิบัติงาน
เชื่อมและโลหะ
แผ่น2 

  

1/
25

58
 0 6 4 8 2 1 1 2 0 0 0 0 24 22 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -59-  
 

รหัส  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ปี

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อห
าครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอ
บ

ผ่าน 

14311205 
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์
เขียนแบบ 

  
1/

25
58

 9 14 1
8 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 49 49 

14311308 
กรรมวิธีการ

ผลิต
อุตสาหกรรม 

  

1/
25

58
 3 4 4 9 2 3 2 1 0 0 0 0 28 27 

14311205 
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์
เขียนแบบ 

  

1/
25

58
 9 14 1

8 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 49 49 

14311309 
เทคโนโลยีการ

เชื่อม 

  

1/
25

58
 7 2 5 5 1 2 3 0 0 0 0 0 25 25 

14311310 
เทคโนโลยี

เครื่องมือกล 

  

1/
25

58
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

14312302 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรม 

  

1/
25

58
 2 8 2 5 4 3 1 1 0 0 0 0 26 25 

14312304 
การควบคุม
คุณภาพ

อุตสาหกรรม 

  

1/
25

58
 0 0 2 2 1

6 
5 0 0 0 0 0 0 25 25 

14313101 
ความปลอดภัย

ในงาน
อุตสาหกรรม 

  

1/
25

58
 4 1 3 4 1

1 
6 0 2 0 0 0 0 31 29 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -60-  
 

รหัส  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
หรือ ) 

ภาค
/ 
ปี

การ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อห
าครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอ
บ

ผ่าน 

14303202 
ปฏิบัติการ
ทดสอบวัสดุ
วิศวกรรม 

  
1/

25
58

 10 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14313203 
โลหะวิทยา
กายภาพ 

  

1/
25

58
 7 5 5 2 2 4 1 5 0 0 0 0 31 26 

14313204 
ความแข็งแรง

ของวัสดุ 

  

1/
25

58
 0 0 5 8 1

0 
2 0 0 0 0 0 0 25 25 

14313311 
โลหะกรรมผง 

  

1/
25

58
 8 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -61-  
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค2/2558 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

01023001 
พลศึกษา 

  

2/
25

58
 7 4 5 8 0 0 0 5 0 0 0 1 29 24 

01312003 
สนทนา

ภาษาอังกฤษ 

  

2/
25

58
 1 8 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 19 16 

02032007
สิ่งแวดล้อม
และการ
จัดการ

ทรัพยากร 

  

2/
25

58
 

 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 4 

01021003
ไทยศึกษา 

  

2/
25

58
 6 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 27 26 

01040005
เอเซีย

อาคเนย์
ศึกษา 

  

2/
25

58
 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 

0102510155
คณิตศาสตร์ 

1 

  

2/
25

58
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

0102510255
คณิตศาสตร์ 

2 

  

2/
25

58
 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5 2 

 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -62-  
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค2/2558 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

01021001 
จริยธรรม

ส าหรับมนุษย ์

  

2/
25

58
 7 10 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 28 28 

01022002 
สันติภาพและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์

  

2/
25

58
  2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

01025104
แคลคูลสั 1 

ส าหรับ
วิศวกร 

  

2/
25

58
 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 

01025105
แคลคุลสั 2 
สหรับวิศวกร 

  

2/
25

58
 0 0 0 0 0 3 5 4 0 0 0 0 12 8 

01033001
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อการศึกษา 

  

2/
25

58
 6 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 19 18 

01312001
ภาษาอังกฤษ 

1 

  

2/
25

58
 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

02032006
มนุษย์และ

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

  

2/
25

58
 8 3 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 20 19 

 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -63-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค2/2558 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

14011306
การวิจัยทาง
การศึกษา 

  

2/
25

58
 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

04341523
การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 

  

2/
25

58
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

14011202
เทคโนโลยี
การศึกษา 

  

2/
25

58
  14 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 23 

14011305
การพัฒนา
หลักสตูร 

  

2/
25

58
 2 6 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 24 24 

14011307
หลักและ

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้

  

2/
25

58
 12 3 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 24 24 

14012302
การออกแบบ

และการ
พัฒนาสื่อ
มัลตมิีเดยี 

  

2/
25

58
 

3 4 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

14012404
การฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน 

2 

  

2/
25

58
 

18 4 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 28 27 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -64-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

14013409
วิธีการสอนใน
ห้องประลอง

และโรง
ฝึกงาน 

  

2/
25

58
 

2 8 5 8 3 0 0 2 0 0 0 0 28 26 

14014501
ปฏิบัติวิชาชีพ
ครูสหกิจ 1 

  

2/
25

58
 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

14014502
ปฏิบัติวิชาชีพ
ครูสหกิจ 2 

  

2/
25

58
  9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

14015106
สถิติส าหรับ

งาน
อุตสาหกรรม 

  

2/
25

58
 4 3 3 5 6 2 0 0 0 0 0 1 24 23 

14016305
การเตรียม
โครงงาน 

  

2/
25

58
 20 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 24 24 

14110102
งานทักษะ

ช่างพื้นฐาน 2 

  

2/
25

58
 1 7 11 3 1 0 0 1 5 0 0 0 29 24 

141101048
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 

  

2/
25

58
 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -65-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

14114101
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์

  

2/
25

58
 12 4 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 29 24 

14114102
ปฏิบัติ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  

2/
25

58
 12 4 4 4 0 0 5 0 0 0 0 0 29 29 

14311101
การเขียน

แบบ
วิศวกรรม 

  

2/
25

58
 0 6 6 8 4 0 0 5 0 0 0 0 29 24 

14311102
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือกล 
2 

  

2/
25

58
 5 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 23 22 

14311102
เครื่องมือวัด
และมาตร

วิทยา 

  

2/
25

58
 9 4 1 2 3 0 3 7 0 0 0 0 29 22 

14311307
เทคโนโลยี

เครื่องจักรกล
อัตโนมัต ิ

  

2/
25

58
 0 13 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 24 24 

14311308
กรรมวิธีการ

ผลิต
อุตสาหกรรม 

  

2/
25

58
 4 6 3 3 2 1 4 1 0 0 0 0 24 23 

 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -66-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

14311310
เทคโนโลยี

เครื่องมือกล 

  

2/
25

58
 5 3 4 5 2 2 3 0 0 0 0 0 24 24 

14312010
วัสดุวิศวกรรม 

  

2/
25

58
 2 1 3 5 1 7 3 7 0 0 0 0 29 22 

14312303
พื้นฐานการ
บริหารงาน

อุตสาหกรรม 

  

2/
25

58
 3 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 24 24 

14312305
การวางแผน
และควบคมุ

การผลิต
อุตสาหกรรม 

  

2/
25

58
 

8 6 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 24 24 

14312306
วิธีการวิจัย

การ
ด าเนินงาน 

  

2/
25

58
 0 4 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 27 

14313204
ความแข็งแรง

ของวัสดุ 

  

2/
25

58
 0 2 5 6 8 1 0 0 0 0 0 1 23 22 

14313205
ปฏิบัติการ

โลหะวิทยา1 

  

2/
25

58
 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 22 

 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -67-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมา
ย หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอ
น 

มี
เนื้อ
หา
คร
บ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

14313206
เทคโนโลยี

การหล่อโลหะ
1 

  

2/
25

58
 5 2 6 4 5 0 0 0 0 0 0 1 23 22 

14411305
การควบคุม

มาตรฐานการ
ผลิตสื่อภาพ
และเสียง 

  

2/
25

58
 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -68-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 

 

IE-5.1-01 หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง (หรือ มคอ.2) 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -69-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
          1.ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพ้ืนฐาน 
องค์กรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ /  อัตลักษณ์/ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
อ่ืน 
          2.น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพจากภายนอก 
          3.ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อก าหนดของหน่วยงาน 

ในปีการศึกษา  2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -70-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
(P)ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมการจัดท ารายวิชาต่างๆ 
โดย ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี สถานการณ์และปัจจัยภายนอก ประกอบกับปรับปรุงจากผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเดิม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
และปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรู้และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 

หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)โดยมีการ
เปิดใช้หลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -71-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การศึกษา 2558ซึ่งมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่  9/2558วันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2558สภา
มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 131 -7/2558วันที่ 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
         (D) ในปีการศึกษา 2558หลักสูตรได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรในสาระรายวิชาของหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากเดิมมาตรฐานช่วงชั้นเป็นมาตรฐานระดับชั้น 
ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร (14-011-305) ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2558  

2. การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือ
กล (14-311-310) เพ่ือเสริมทักษะให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
โดยการปรับเปลี่ยนใบสั่งงานนักศึกษา จากเดิมในปีการศึกษา 2557 ได้
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกัดขึ้นรูปคัตเตอร์ พบว่าการฝึกปฏิบัติดังกล่าว
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ด้านการค านวณน้อย จึงได้ปรับการฝึกปฏิบัติเป็น
การกัดเฟืองตรงเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การค านวณมากขึ้น สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในมคอ. 2  

3. การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาตามสถานการณ์และปัจจัยภายนอก 
 คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่ต้องมีการออกแบบสาระรายวิชาตาม
ความเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนท า
ให้เกิดการไหลของแรงงานข้ามประเทศและจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้นซึ่งได้เพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาเน้นใช้ต าราและสื่อการสอน เป็นภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น เช่นวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม วิชากรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม 
วิชาการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ 

(C)ผลจากการปรับเปลี่ยนสาระของรายวิชา ในแต่ละรายวิชา ในรายวิชา
เทคโนโลยีเครื่องมือกล พบว่านักศึกษาได้รับความรู้ในการค านวณเพ่ิมมากขึ้น 
ส าหรับรายวิชากรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม นักศึกษาได้รู้จักค าศัพท์เทคนิคเพ่ิม
มากขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ส่วนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
สามารถช่วยให้นักศึกษา เข้าใจระบบการจัดการศึกษามากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ค าอธิบายรายวิชา ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรมีการมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
ที่มุ่งเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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(A) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรได้ทบทวนสาระการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของการศึกษา ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดย
การระบุแผนการปรับปรุงไว้ในมคอ. 5 เพ่ือน าไปสู่การเขียน มคอ.3 ในปีการศึกษา
ถัดไป 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 

ในปีการศึกษา  2558หลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
(P)ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพื้นฐาน องค์กร
วิชาชีพ / ประกันคุณภาพ /  อัตลักษณ์/ หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 
น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
จากภายนอก 
 (D)ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต และรับฟังเสียงสะท้อนจากภายนอกที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการหรือการเปลี่ยนแปลงวิทยาการ มาปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา  
ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่ต้องมีการออกแบบหลักสูตรรายวิชา
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีวัสดุ โดยปรับปรุงเนื้อหา 
ซึ่งได้ท าการปรับปรุงชื่อและค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิต และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสดุและโลหะ ในรายวิชาต่อไปนี้ 

2) คณะกรรมการพิจารณารายวิชาที่ต้องมีการออกแบบสาระรายวิชาตาม
ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยปรับปรุง
เนื้อหาค าอธิบายรายวิชา ซึ่งได้ท าการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องและ
รองรับกับทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในรายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
         (C) หลักสูตรได้ติดตามผลจากการออกแบบ หลักสูตรรายวิชาตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆดังนี้ 
         (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลจากการวิเคราะห์ทักษะของผู้เรียน
มาออกแบบรายวิชาโดยการแยกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติออกจากกัน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งบางคนอาจมีความถนัดในด้านทฤษฎี
มากกว่า หรือบางคนอาจมีความถนัดในด้านการปฏิบัติมากกว่า เป็นต้น  

IE-5.1-02 หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง (หรือ มคอ.2) 
 
IE-5.1-03เอกสารโครงการ
เสวนาร่วมกับสถานศึกษา 
 
IE-5.1-04 รายงานผล
โครงการศิษย์เก่า 
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เป้าหมายของปีนี้  :3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

IE-5.2-01เล่มหลักสูตร 
มคอ. 2 
 
IE-5.2-02รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2558 
ก าหนดอ.ผู้สอน 
 
IE-5.2-03รายงานการ
ประชุมพิจารณา มคอ.3-4 
เทอม 1/2558 
 
IE-5.2-04รายงานการ
ประชุมพิจารณามคอ. 5-6 
เทอม 1/2558 
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หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึ งถึงความรู้

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

(P) 1. ศึกษาวิเคราะห์ มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชา เพ่ือก าหนดผู้สอนใน
รายวิชา ของแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชา เพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวม
ข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ประสบการณ์/เกณฑ์วิชาชีพ/สกอ.) 
         2. ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความ
เหมาะสมจากคุณวุฒิ  ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ  

3.มีการวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอาจารย์ที่
เหมาะสม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ   
4. กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้งแรก จะ
มีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออกข้อสอบให้
ตลอดภาคการศึกษา 
         (D)ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่มหลักสูตรมคอ. 2 โดยรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็น
หน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายวิชาก าหนดอาจารย์ผู้สอน ส่วนรายวิชา
ซึ่งเป็นรายวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรจะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแบ่ง
ภาระโหลดสอน ก่อนน าเสนอคณบดีพิจารณาต่อไป 

หลักสูตร มีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือจัดอัตราก าลัง ก าหนด
ผู้สอน ของรายวิชาในหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1/2558ในครั้งที่ 1-3/2557 
วันที่ 19มิถุนายน 2558และภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในครั้งที่ 3-1/2558 วันที่ 25 
ธันวาคม 2558 โดยพิจารณาจาก 1) มีคุณวุฒิเหมาะสมกับวิชาที่สอน/ตรงกับ
สาขาวิชาฯ 2)มีความรู้ความสารถในวิชาที่สอน โดยเคยผ่านการสอนในรายวิชาที่
ก าหนด/เกี่ยวข้อง 3)มีประสบการณ์ในการท างาน/การฝึกอบรมในรายวิชาที่ก าหนด 
และ4) ประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา รวมทั้งการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดย อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ รับผิดชอบรายวิชา สถิติวิศวกรรม ความ
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แข็งแรงของวัสดุ และวิชาการทดสอบวัสดุวิศวกรรม รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ รับผิดชอบ
ในรายวิชาด้านวัสดุวิศวกรรม โลหะวิทยา การวางแผนและควบคุมการผลิต 
ตลอดจนวิชาโลหกรรมผง ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอาจารย์ผู้สอน ดร.พิชิต 
เพ็งสุวรรณ จะรับผิดชอบวิชา การศึกษางาน หลักวิชาชีพครูอาชีวะ ตลอดจนวิชา
ด้านวิชาชีพครู อ.อภิรพ แก้วมาก จะรับผิดชอบวิชาปฏิบัติงานเชื่อม งานหล่อโลหะ 
และด้านวิชาชีพครู และอ.จรัญ ธรรมใจ จะรับผิดชอบในวิชา ด้านกรรมวิธีการผลิต 
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม งานทักษะช่างพ้ืนฐาน งานเครื่องมือกล 
         (C) หลักสูตรติดตามผลจากการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 
2558 โดยพิจารณาจากการจัดท ามคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 โดยพิจารณาถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยในภาคการศึกษา ที่ 2557ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาภายใน
หลักสูตรทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0อย่างไรก็ตามในที่
ประชุมได้มอบหมายให้อาจารย์ได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เช่นในส่วน
ที่อาจารย์ได้คะแนนจากผลการประเมินในส่วนที่น้อย และให้อาจารย์ก าหนด
แผนการปรับปรุงไว้ใน มคอ. 5 เช่นวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล ซึ่งจะต้องปรับปรุงใน 
มคอ.3 โดยเพิ่มเนื้อหาทางทฤษฎีก่อนเรียนในภาคปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 นอกจากนี้ มีการก ากับและติดตามผลความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอน ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้น าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
         (A) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ได้น าผลจากการเสนอแนะไปปรับปรุง
การเขียน มคอ.3 โดยให้ปรับปรุงตามด้านที่นักศึกษาให้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด และ
ส่งกลับมายังหลักสูตรให้ทันตามเวลาก าหนด 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

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

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อมูล ส าหรับการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา โดยพิจารณาถึงความ
ทันสมัยของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 

IE-5.2-05 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2558 
ก ากับติดตาม มคอ.3-4  
 
IE-5.2-06แบบฟอร์ม มคอ.3 
 
IE-5.2-07แบบฟอร์ม มคอ.4 
 
IE-5.2-08แบบฟอร์มการ
ตรวจพิจารณามคอ.3 

IE-5.2-09 แบบฟอร์มการ
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3.ผู้สอนน าผลจากการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดท ามคอ. 3-4 โดยพิจารณา
ถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.หลักสูตรส่งรายงานการท ามคอ. 3 และ มคอ.4 ไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
หลักสูตรฯ ด าเนินการการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4)ดังนี้ 
 (D)หลักสูตรก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ. 3-4 โดยให้ศึกษา
รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในมคอ. 2 ของหลักสูตร โดยที่ประชุม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1-3/2557วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้มอบหมายให้อาจารย์ จรัญ 
ธรรมใจ เป็นผู้รวบรวมจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดท าและส่งมคอ.3-
4 ให้ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด จากนั้นรวบรวมเอกสาร ไว้ที่หลักสูตรเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลพิจารณาประเมินผลการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยใช้แบบฟอร์ม
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และแบบฟอร์มการตรวจสอบ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) โดยหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนส่ง มคอ.3 และ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 ก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 
2558 และส่ง มคอ.3 และ 4 ของภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ก่อนวันที่ 11 มกราคม  
นอกจากนี้หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุค
ศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่
ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งนักศึกษาที่จบไปแล้ว
จะต้อง เป็นครูวิชาชีพที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  และภูมิใจใน
วิชาชีพ  ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องด าเนินการดังนี้        
1) เน้นการสอนแบบการสร้างผลงานที่ต้องบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ    
          2) ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งสร้างความภูมิใจในวิชาชีพ     
          3) จัดให้มีการอภิปรายถึงประสบการณ์ ความประทับใจและสิ่งที่ได้มา
หลังจากนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
4) เน้นให้ฝึกปฏิบัติการสอนเพื่อให้เกิดความช านาญในการถ่ายทอด 
          การปฏิบัติตนภายใต้คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องด าเนินการดังนี้        
1) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีในการเรียนการสอน 
          2) จัดให้มีการอภิปรายถึงประสบการณ์ ความประทับใจและสิ่งที่ได้มา
หลังจากนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ด้วยการมอบหมายงานที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากสื่อสารสนเทศ หอสมุด 
สิ่งก่อสร้างรอบรั้วมหาวิทยาลัย  และต าราต่างๆ  ทักษะทางภาษาไทยและ

ตรวจพิจารณามคอ.4 
 
IE-5.2-10 ตารางสรุปผล
การจัดท า มคอ.3-มคอ.4 
 
IE-5.2-11 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 จัด
อัตราก าลัง 
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ภาษาต่างประเทศ ด้วยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกับโครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น  ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ เช่นการด าเนินโครงการที่ทางหลักสูตรได้
จัดท าขึ้น 

 การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีขอบเขต ดังนี้ ในโครงการเสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ทางช่างอุตสาหกรรม จะฝึกให้นักศึกษาสเก็ตช์งานเบื้องต้น
ออกมาก่อน จากนั้นให้วิเคราะห์แบบงานว่าจะใช้วัสดุชนิดใด ขนาดและความยาวที่
ต้องใช้ ความเป็นไปได้ในการท างาน จากนั้นส่งแบบงานให้อาจารย์ผู้ควบคุม และ
เมื่ออาจารย์ผู้ควบคุม อนุมัติ ก็จะด าเนินการน าไปเขียนแบบบโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการเขียนแบบ 
         (C) หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการติดตาม และตรวจสอบการจัดท าผลการ
เรียนรู้ (มคอ.3-4)  ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2-3/2557 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ อย่างไรก็
ตามหลักสูตรมีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตรวจสอบรายละเอียด
ต่างๆ ของมคอ. 3 ก่อนส่งให้กับผู้รับผิดชอบในการติดตาม มคอ. 3 เพ่ือง่ายต่อการ
ประเมินผลการจัดท า มคอ.3 
 (A) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่วนใหญ่ ได้มีการตรวจสอบผลการจัด
มคอ. 3 ก่อนส่งให้แก่ผู้รับผิดชอบติดตาม ซึ่งข้อผิดพลาดที่ยังพบอยู่ ได้แก่ วันที่ ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ภาคการศึกษา และปีการศึกษา ที่สอน เป็นต้น ซึ่ ง
ผู้รับผิดชอบได้แจ้งแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 
 
1.วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการ
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก าลังด าเนินการ หรือก าลังจะด าเนินการว่า
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษา
ต่อไป 
          2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดแผน
กิจกรรมการบูรณาการลงใน มคอ.3-4 
          3.ประเมินสรุปผลการบูรณาการใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ

IE-5.2-12รายงานการ
ประชุม 2-3/2557 
 
IE-5.2-13 สัญญา
โครงการวิจัยการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิตของผลิตภัณฑ์
น้ าตาลโตนด 
 
IE-5.2-14เล่มปริญญานิพนธ์
การปรับปรุงกระบวนการ
เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตของ
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลโตนด 
 
IE-5.2-15รายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ “การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องกรีดใบ
ตาลโตนด” 
 
IE-5.2-16เล่มปริญญานิพนธ์ 
“ออกแบบและพัฒนาเครื่อง
กรีดใบตาลโตนด” 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
(P)หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2558 และภาคการศึกษาที่ 2/2558โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการจัดท ามคอ.3 โดยให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบูรณาการกับงานบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         (D)ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมบริการวิชาการที่คณะร่วมท ากับมหาวิทยาลัยฯ 
และบูรณาการกับการวิจัย โดยให้นักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมดังนี้  
1. อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ ได้รับอุดหนุนทุนวิจัยจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในโครงการ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิตของผลิตภัณฑ์น้ าตาลโตนด” มีการบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน (14-
016-306) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558  
2. อ.อภิรพ แก้วมาก ได้ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ  ในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งรับซื้อของเก่าและต้องท าความสะอาดก่อนส่งขายเพื่อจะ
ได้ราคาที่สูงขึ้น  
 (C)ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการรายวิชาโครงงาน
โครงงาน (14-016-306) ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 อาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ 
และอาจารย์อภิรพ แก้วมาก ได้น าหัวข้องานวิจัย และรายละเอียดจากสถาน
ประกอบการ มาให้นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ศึกษาเก็บข้อมูลจัดท ารายงาน โดย
ผลจากการด าเนินการพบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้จัดท ารายงานและรูปเล่มส าเร็จ 
ซึ่งได้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากการบูรณาการกับงานวิจัย โดยปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการด าเนินงานได้แก่ สถานที่ด าเนินการวิจัยเก็บข้อมูลและมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่
ไกลกัน ทางอาจารย์ผู้สอนจึงเสนอแนะให้นักศึกษาวางแผนการด าเนินโครงการ 
         (A) นักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนไปวางแผนการด าเนิน
โครงการดังนี้ 1) ในช่วงแรกของการศึกษาข้อมูลนักศึกษาจะลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา
วิธีการด าเนินงาน ความต้องการ และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่องานวิจัย 2) นักศึกษา
จะทดลองวิธีการท างานและจัดหาวัตถุดิบมาทดลองที่มหาวิทยาลัยเพ่ือลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 
เป้าหมายของปีนี้  : ..3..  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ..3..  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษา

เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน
และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as 
learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมาย
สองประการแรกด้วย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และ
มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือ
เสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษาโดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 
 

IE-5.3-01 รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ. 2) 
 
IE-5.3-02รายละเอียดของ
วิชา (มคอ.3,มคอ.4) 
 
IE-5.3-03 รายงานการ
ประชุมการประเมินการ
ด าเนินงานด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังนี้ 
          1.หลักสูตรก าหนดแผนการเรียนรู้ลงในรายละเอียด เล่มหลักสูตร(มคอ.2) 
โดยก าหนดให้มีแผนที่จะแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาที่
ชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 6 ด้าน 
          2.ก่อนการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละ
รายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกรายวิชา และแสดงการเขียนให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการให้
สอดคล้อง มคอ.3 และมคอ.4 รวมทั้งผู้สอน ควรด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับ 
มคอ.3 และ มคอ.4 
          4. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้า
ร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุม 
          5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้ประสานวิชาด าเนินการ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ มคอ.6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 และมคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
          6. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น การซักถามจากผู้รับผิดชอบรายวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการ
เรียนมีความผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จึง
จะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

(P)หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยก าหนดให้มีการก าหนดแผนการ
เรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และก าหนดให้มี  Curriculum 
mapping ที่ชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) 
6ด้านโดยก่อนการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละ
รายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชาและแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน
สอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอนก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 4 

(D)หลักสูตรได้น าเอาระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้โดยการก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดท ามคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้ถูกต้องและครบทุกหมวด
และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจนสอดคล้องกับมคอ. 2 ระหว่างการเรียน
การสอนก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการให้สอดคล้องกับมคอ. 3 และมคอ. 
4 โดยในปีการศึกษา 2558ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดรายละเอียดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ครบทั้ง6ด้านโดยระบุในแผนการประเมินการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ใน
หมวดที่ 5 ข้อที่ 2 ซึ่งก าหนดให้ระบุสัดส่วนคะแนนร้อยละของคะแนนตามหัวข้อผล
การเรียนรู้ และวิธีการประเมิน เช่นจากการทดสอบย่อยการบ้านงานที่ได้รับ
มอบหมายการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น
เรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

(C)หลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
วาระเพ่ือพิจารณาประชุมหลักสูตร โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) มาใช้ในการประเมินผลการจัดท า มคอ.3 และใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) มาใช้ในการประเมินผล
การจัดท ามคอ. 4 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดซึ่งมีการประเมินในด้านต่างๆ
เช่นการประเมินผลการเรียนมีการให้ค่าน้ าหนักที่สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา
และการประเมินผลการเรียนมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นข้อสอบการบ้าน
รายงานปากเปล่าสังเกตพฤติกรรมทักษะการปฏิบัติฯลฯตัวอย่าง เช่น  โดยที่ประชุม
ลงความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมดีแล้วแต่ที่ประชุมมีข้อสังเกต
ว่าการประเมินผลการเรียนรู้ของบางรายวิชาอาจยังไม่ชัดเจนโดยที่ประชุมได้เสนอ
ให้มีการจัดโครงการการจัดทารายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือมีวัตถุประสงค์ให้ได้ 
มคอ. 3และมคอ. 4 ที่มีประสิทธิภาพและรายละเอียดครบถ้วน 

ซึ่งผลจากการประเมินพบว่ามีหลายวิชาที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้แสดงผลการ
ประเมินตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนCurriculum mapping ทางผู้ประเมินจึงได้มี
ข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ไปศึกษา Curriculum mappingมคอ.
2 เพ่ิมเติม และให้จัดท า มคอ. 3 ส่งใหม่อีกครั้ง 

(A) หลักสูตรร่วมประชุมพิจารณาผลการจัดท ามคอ. 3 ตามข้อเสนอแนะ
พบว่า มคอ. 3 ทุกรายวิชา ได้ปรับปรุงแก้ไขครบตามค าแนะน าทุกประการ 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ดังนี้ 
          1.หลักสูตรมีการก าหนดแผนการเรียนรู้ลงในรายละเอียด (มคอ.2) โดย
ก าหนดให้มีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาที่ชัดเจน

IE-5.3-04 รายงานการ
ประชุมอนุมัติเกรด 
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ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 6 ด้าน 
          2.ก่อนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ให้ครบทุกรายวิชาและแสดง
การเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
          3.ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการให้
สอดคล้องกับ มคอ.3 และมคอ.4  
 4. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดย
จัดให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้า
ร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านการรรับรองเกรดจากที่ประชุม 
 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และมคอ. 6 ให้สอดคล้อง
กับ มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 6. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น การสอบถามจากผู้รับผิดชอบรายวิชา ถึงสาเหตุที่ท าให้มี
ความผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะจึงจะผ่าน
และรับรองผล 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาดังนี ้

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

(D) หลักสูตรได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ 
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เช่น รายวิชาใดมีระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25%ประธานหลักสูตรจะต้องท าการ
ชี้แจงถึงสาเหตุให้ที่ประชุมรับทราบ และต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม จึงจะ
สามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุมได้  
         (C) มีการประชุมเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือส าหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา รวมถึงมีการวิพากษ์ข้อสอบ 
และมีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         (A) มีการส่งเสริมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน TQF เพ่ือน าประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาส าหรับการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรได้มีการประชุมและชี้แจงการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

1. ผู้สอนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
3. ประธานหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอนและนักศึกษา และ  

ขอพบอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ส าหรับผลการประเมินที่ต่ ากว่า 
3.51 

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

 (D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 1-2/2558 วันที่ 
5 มกราคม 2559 และ ครั้งที่ 3-2เพ่ือก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมีการจัดท ามคอ.5และ
มคอ.6 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร หลังจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าปี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการรายงานมคอ.5 
และมคอ.6 ให้ได้มาตรฐาน 
 (C)กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบมคอ.5 เพ่ือพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงมคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 

IE-5.3-05 มคอ.5 และมคอ.
6 
 
IE-5.3-06 ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน 
 
IE-5.3-07 รายงานการ
ประชุม 
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 (A) มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินหรือการตัด
เกรด รวมถึงการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 

 
เป้าหมายของปีนี้  :3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้ อยละ  80  มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  อ าจ าร ย์ ป ระ จ า
หลั กสู ตรร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
การป ระชุ ม เพ่ื อ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ติดตามทบทวนการ
ด า เนิ น ง าน ข อ ง
หลักสูตร 

ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่  1-
1/2558 วันที่  7 
สิงหาคม 2558 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้ งที่ 2-
1/2558 วันที่  11 
กันยายน 2558 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่  3-
1/2558 วันที่  25 
ธันวาคม 2558 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่  1-
2/2558 วั น ที่  5 
มกราคม 2559 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่  2-
2/2558 วันที่  25 
เมษายน 2559 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่  3-
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

2/2558 วันที่  27 
พฤษภาคม 2559 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่  1-
3/2558 วันที่  17 
มิถุนายน 2559 
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่  2-
3/2558 วันที่  25 
กรกฎาคม 2559 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

  หลักสูตรครุศาสตร์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
บัณฑิต สาขาวิชา
วิ ศ วก รรม อุตส า
ห การผ่ าน ความ
เห็นชอบจากสภา
วิ ช า ก า ร  ส ภ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

  ใน ปี ก ารศึ ก ษ า 
2558 ห ลั ก สู ต ร ค รุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
บั ณ ฑิ ต  ( 5 ปี ) 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มีรายวิชา
ที่เปิดสอน ตามแบบ 
มคอ .3  จ านวน  83 
วิชา เป็นหมวดวิชา
ศึกษาทั่ วไปจ านวน 

บันทึกการส่ง 
มคอ.3-4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

2 1  วิ ช า  ร า ย วิ ช า
เฉ พ า ะ ใน ส า ข า ฯ 
จ านวน 62 วิชา 
มีการจัดท า มคอ.3 
ครบทุกรายวิชาก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา (รายวิชา
รหัส 14 เป็นรายวิชา
ที่ จั ด การ เรี ยน การ
สอน โด ย ห ลั ก สู ต ร
สาขาวิชา และคณะฯ) 
จ านวน 62 วิชา โดย
ในภาคการศึกษาที่ 
1/2558 มีการจัดท า 
มคอ .3  จ านวน  32 
ร า ย วิ ช า  ภ า ค
การศึกษาที่ 2/2558 
มีการจัดท า มคอ.3 
จ านวน 30 รายวิชา 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด า เนิ น ก ารขอ งป ระสบ การณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

  ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(5  ปี )  ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการ 
มีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของ
ร าย วิ ช า  (ม ค อ .5 ) 
ภายใน 30 วันหลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
ครบทุกรายวิชา หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
(รายวิชารหัส 14 เป็น
รายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนโดยหลักสูตร

บันทึกการส่ง
มคอ.5-6 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

สาขาวิชา และคณะฯ) 
จ านวน 62 วิชา โดย
ในภาคการศึกษาที่ 
1/2558 มีการจัดท า 
มคอ .5  จ านวน  32 
ร า ย วิ ช า  
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 
2/2558 จ านวน 30
วิชา 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ า ย ใน  6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 

  หลักสูตรมีการประชุม
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร  จั ด ท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 รายงานผลต่อ
ค ณ ะ ฯ  จ า น วน  2 
ภาคการศึกษา เมื่ อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่  2  แ ล ะ มี ก า ร
รายงานผลภายใน 60 
วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษาภายในวันที่ 
26 กรกฎาคม 2559 

บั น ทึ ก ก า ร ส่ ง 
มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

  หลักสูตรได้ประชุม
ร่วมกับคณะฯ เพื่ อ
จั ด ท า คู่ มื อ
กระบวนการทบทวน
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ซึ่ ง
ประกอบด้วย เกณฑ์
การพิ จารณ าเลื อก
รายวิชา วิธีการ และ
แบบประเมิน  ที่ จะ
น า ม า ท ว น ส อ บ

แ บ บ ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
ม าต ร ฐ า น ผ ล ก า ร
เรี ยน รู้ที่ ก าหนด ใน 
ม ค อ . 3 แ ล ะ ไ ด้
ก าหนดให้หลักสูตร
ด าเนินการทวนสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ใ น ทุ ก
หลักสูตร โดยมีคณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตร (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) เป็น
ผู้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ข อ งนั ก ศึ ก ษ าต าม
ม าต ร ฐ า น ผ ล ก า ร
เรี ยน รู้ที่ ก าหนด ใน 
มคอ.3 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  หลักสูตร มีการน าผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร
ด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 
2557 เช่น การปรับ
พื้ น ฐ า น ด้ า น ก า ร
ค า น ว ณ ใ ห้ กั บ
นักศึกษา การใช้สื่ อ
ทางเทคโนโลยีส าหรับ
การเรียนการสอน การ
วัดผลประเมิ นผลที่
ห ล า ก ห ล า ย  ม า
พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง 
ประกอบด้วย ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ การปรับพื้นฐาน
ก า ร เรี ย น  ก า รฝึ ก
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ทักษะทางด้านการคิด
ใ น วิ ช า ค า น ว ณ 
ส่ งเสริม ให้ อาจารย์
ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่
หลากหลาย รวมถึงใช้
ส า ร ส น เท ศ ต่ า งๆ 
พร้อมทั้งการวางระบบ
การจัดกิจกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
ระดับชาติ  เช่น การ
แข่ งขั น ใน โครงการ 
Teaching academy 

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

  ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรไม่มีการรับ
อาจารย์ใหม่ 

 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ ง
ครั้ง 

  ในปีการศึกษา 2558
หลักสูตรฯ มีอาจารย์
ประจ าฯ จ านวน 5 
ท่ า น  โด ย ทุ ก ท่ า น
ได้ รั บ ก ารพั ฒ น าฯ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

N/A  ไ ม่ ด า เ นิ น ก า ร
เนื่องจากไม่มีบุคลากร
สายสนับสนุน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ในปีการศึกษา 2558   
หลักสูตรได้ประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพหลักสูตร
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ปี
สุดท้ายของการเรียน

รายงานความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ปี
สุ ด ท้ า ย ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ใน ช้ั น เรี ย น พ บ ว่ า
คะแนนความพึงพอใจ
ที่ มี ต่ อ ห ลั ก สู ต ร มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.00 จ า ก ร ะ ดั บ
ค่าเฉลี่ยเต็ม 5.00 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
4.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ในปีการศึกษา 2558
ท า ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด้
ประเมินระดับความ
พึ ง พ อ ใจ ข อ งผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ให ม่ พ บ ว่ าค ะแน น
ความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสู ตร เฉลี่ ย รวม
เท่ากับ  4.44  จาก
ระดั บ ค่ า เฉลี่ ย เต็ ม 
5.00 เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้ าน ได้ ดั งนี้  1 )
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร รม  เท่ า กั บ 
4.74  2)ด้านความรู้ 
เท่ากับ 4.14 3) ด้าน
ทั ก ษ ะท างปั ญ ญ า 
เท่ากับ 4.50  4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
เท่ากับ 4.53  5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เท่ ากับ 
4.30 

รายงานความพึง
พ อ ใจ ข อ ง ผู้ ใ ช้
บัณฑิต 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  

หมายเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้อหรือ
รายละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภา 
 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ.90... 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ...100.  เกณฑ์ประเมิน  :  ....5...  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

       
       
       
       
       

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

     
     
     
     
     

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้ วิธีแก้ไข หลักฐาน/



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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สอน ตารางอ้างอิง 
      
      
      
      
      
      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
14011101
คุณธรรมและ
ความเป็นคร ู

1/2558 4.96   แบบสรรุปผล
การประเมิน
จัดการเรียนการ
สอน 

14011102 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

1/2558 4.88    

14011103 
จิตวิทยาส าหรับ
ครูวิชาชีพ 

1/2558 4.95    

14011303 
จิตวิทยาการศึกษา 

 
 

1/2558 4.98   
 
 

 

14011304 
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

1/2558 
 

4.95    

14011306 
การวิจัยทาง
การศึกษา 

1/2558 
 

4.81    

14012204  
การประคุณภาพ

1/2558 4.92    



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
การศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 

 

14012301 
หลักวิชาชีพครู
อาชีวะ 

1/2558 
 

4.88    

14012403  
การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน1 

1/2558 
 

4.86    

14013301 
วิธีการสอนเฉพาะ
ทางเทคโนโลย ี

1/2558 
 

4.89    

14013305 
คอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยีทาง
การศึกษา 

1/2558 4.85  เพิ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หลากหลาย
ขึ้นส าหรับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมัลตมิีเดีย 

มคอ.5 

14014501 
ปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูสหกิจ1 

1/2558 
 

4.51    

14014502 
ปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูสหกิจ2 

1/2558 
 

5.00    

14015102 
วัสดุวิศวกรรม 

1/2558 
 

4.84    

14015104 
วิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

1/2558 
1/2558 

4.97    

14016306 
โครงงาน 

1/2558 
 

4.93    

14110101 
งานทักษะช่าง
พื้นฐาน 1 

1/2558 
 

4.97    

14110103 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 1 

1/2558 
 

4.97    

14211101 1/2558 4.93    



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
กลศาสตร์
วิศวกรรม1 

 

143111014 
ปฏิบัติงานเชื่อม
และโลหะแผ่น2 

1/2558 
 

4.98    

14311205 
ปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์เขยีน
แบบ 

1/2558 
 

4.88    

14311308 
กรรมวิธีการผลิต
อุตสาหกรรม 

1/2558 4.89    

14311309 
เทคโนโลยีการ
เชื่อม 

1/2558 
 

4.91    

14311310 
เทคโนโลยี
เครื่องมือกล 

1/2558 
 

4.82    

14312302 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรม 

1/2558 
 

4.91    

14312304 
การควบคุม
คุณภาพ
อุตสาหกรรม 

1/2558 
 

4.90    

14313101 
ความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม 

1/2558 
 

4.97    

เฉลี่ย  ระดับ........ 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
14011306 
การวิจัยทาง
การศึกษา 

2/2558 4.98   แบบสรรุปผล
การประเมิน



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
จัดการเรียน
การสอน 

04341523 
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 

2/2558 5.00    

14011202
เทคโนโลยี
การศึกษา 

2/2558 4.90    

14011305 
การพัฒนา
หลักสตูร 

2/2558 4.83    

14011307 
หลักและวิธีการ
จัดการเรียนรู ้

2/2558 4.94    

14012302 
การออกแบบและ
การพัฒนาสื่อ
มัลตมิีเดยี 

2/2558 4.95    

14012404 
การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 2 

2/2558 4.94    

14013409 
วิธีการสอนในห้อง
ประลองและโรง
ฝึกงาน 

2/2558 4.96    

14014501 
ปฏิบัติวิชาชีพ
ครูสหกิจ 1 

2/2558 5.00 
 
 

   

14014502 
ปฏิบัติวิชาชีพ
ครูสหกิจ 2 

2/2558 4.94    

14015106 
สถิติส าหรับงาน
อุตสาหกรรม 

2/2558 4.97    



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
14016305 
การเตรียม
โครงงาน 

2/2558 4.96    

14110102 
งานทักษะช่าง
พื้นฐาน 2 

2/2558 4.93  เชิญอาจารย์ใหม่ๆ มาให้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี 

 

141101048
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 

2/2558 4.94    

14114101
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

2/2558 4.98    

14114102 
ปฏิบัติเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

2/2558 4.98    

14311101 
การเขียนแบบ
วิศวกรรม 

2/2558 4.98    

14311102
ปฏิบัติงาน
เครื่องมือกล 2 

2/2558 4.96    

14311102
เครื่องมือวัดและ
มาตรวิทยา 

2/2558 4.98    

14311307
เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล
อัตโนมัต ิ

2/2558 4.95    

14311308
กรรมวิธีการผลิต
อุตสาหกรรม 

2/2558 4.97    

14311310
เทคโนโลยี
เครื่องมือกล 

2/2558 4.96    

14312010 
วัสดุวิศวกรรม 

2/2558 4.98    



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
14312303
พื้นฐานการ
บริหารงาน
อุตสาหกรรม 

2/2558 4.90    

14312305การ
วางแผนและ
ควบคุมการผลติ
อุตสาหกรรม 

2/2558 4.96    

14312306 
วิธีการวิจัยการ
ด าเนินงาน 

2/2558 4.93    

14313204ความ
แข็งแรงของวัสดุ 

2/2558 4.95    

14313205
ปฏิบัติการโลหะ
วิทยา1 

2/2558 4.98    

14313206
เทคโนโลยีการ
หล่อโลหะ1 

2/2558 4.98    

14411305 
การควบคุม
มาตรฐานการผลิต
สื่อภาพและเสียง 

2/2558 4.97    

เฉลี่ย  ระดับ........ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม……………………………………………………………….............………………… 
…………………………………............................................................................................. ........................................ 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. การเข้าชั้นเรียน 
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
3. ความรับผิดชอบในงานที่

มี ก ารปรับคะแนนและ
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เมิ น ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้

 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนเห็นความส าคัญใน
ส่วนนี้ 

ความรู้ การป ระ เมิ น จากผลของการ
น าเสนอผลงานการคิดวิเคราะห์
งาน 

  

ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

   

ทั กษ ะการวิ เค ราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์ใหม่  

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบั ติการ เร่ืองการใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ช่วยในการผลิต ช้ินส่วน
อุตสาหกรรมด้วยเครือ่งกัด
ซี เอ็ น ซี (วั น ที่  2 7 -2 9 
เมษายน 2559) 

อ.ทวิชาติ 
เย็นวิเศษ 

 ใช้เป็นข้อมูลในการเพ่ิมประสบการณสอน
รายวิชาปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์เขียนแบบ 

เกียรติบัตรการ
เข้าร่วมอบรม 

โค รงการฝึ กอบ รม เชิ ง
ปฏิบั ติการ เรื่ องการใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ช่วยในการผลิต ช้ินส่วน
อุตสาหกรรมด้วยเครือ่งกัด
ซี เอ็ น ซี (วั น ที่  2 7 -2 9 

อ . จ รั ญ
ธรรมใจ 

 ใช้เพิ่มประสบการณ์ในการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

เกียรติบัตรการ
เข้าร่วมอบรม 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

เมษายน 2559) 

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

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

 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นข้อมูลภายใน
คณะฯ ไม่เพียงพอ 

นักศึกษาต้องไปใช้งานจากแหล่ง
ภายนอก 

จัด ให้ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ 
ให้เพียงพอ 

 

สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ภายในหลักสูตรไม่
ทั่วถึง 

นั กศึกษาที่ มี คอมพิ ว เตอร์  note 
book ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้
สั ญ ญ า ณ อิ น เต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการสืบค้นข้อมูลได้ 
และท าให้นักศึกษาไม่มานั่งท างาน
บริเวณหลักสูตรในเวลาว่าง 

ติดตั้ งระบบส่งสัญญาณ
อินเตอร์ให้ครอบคลุมทั่ว
ทุกพ้ืนที่ภายในคณะฯ 

 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร มี
ผลงานวิจัยน้อย 

ไม่ มี ผลงานทางวิชาการ และไม่
สามารถขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ
โดยให้อาจารย์อาวุโสให้
ค าแนะน าในการเขี ยน
รายงาน 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา 
ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์  เทคโนโลยีและสิ่ งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
*  สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IE-6.1-01 แบบ
ประเมินความ
พอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรมีการประชุมและพิจารณาถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ได้แก่ ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษา
ในหลักสูตร หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
 1. แต่ละหลักสูตรน าผลจาการประชุมมาใช้ในการก าหนดแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุน 
 2. หลักสูตรแจ้งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุน ให้งานพัสดุของคณะ
ด าเนินการจัดซื้อ-จดัจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

     3. หลักสูตรน าสิ่งสนับสนนุที่ได้มา เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ 
สอนในหลักสูตร 

     4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

     5. น าผลการประเมินมาใช้ปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
ครั้งถัดไป 

 (D) หลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมี
ห้องเรียน ห้องสัมมนากลุ่ม ห้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ส านักวิทยบริการที่มีเอกสาร 
ต ารา มีห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่
ส านักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของเอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจัดเตรียมไว้เพ่ือความสะดวก
ของนักศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสาร
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลภายใน และต่างประเทศ รวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่
จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา นอกจากนั้นยังมีระบบการบ ารุงรักษาที่ดี มีการ
จัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณ์บางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยน 
ซ่อมบ ารุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความสะดวกเหมาะสมเพียงพอส าหรับ
การใช้งานของนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยังให้ความส าคัญกับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องทดสอบสมบัติทางกลของ
วัสดุหรือสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เพ่ือพัฒนางานวิจัยหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาใน
หลักสูตร 
 (C)หลักสูตรได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ห้ องสมุ ดของมหาวิทยาลั ยมี ความทันสมั ย /ความ เพียงพอของ
โสตทัศนูปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลเอกสารในสาขาคะแนนเฉลี่ย 3.90 
 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอ้ือต่อการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะในสาขา
คะแนนเฉลี่ย 3.70 
 3. ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ และคอมพิวเตอร์ มีความพร้อมและทันสมัย 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 
 ผลจากการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้พบว่าคะแนนด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอ้ือต่อการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะ
ในสาขามีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.70 โดยสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตช ารุด ประกอบกับในปีการศึกษา 2558 มีการก่อสร้างอาคาร
เรียนใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งระบบจ่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตได้ติดตั้งไว้ที่อาคารเรียน 16 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้อง
ท าการรื้อถอนอาคารเรียนดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูล มติที่ประชุมได้เสนอให้ประธานหลักสูตรแจ้งขอความอนุเคราะห์เพ่ือ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การย้าย การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไปยังกองวิทยบริการ 
 (A) ประธานหลักสูตรได้ติดต่อไปยังส านักวิทยบริการเพ่ือด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ซึ่งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ใน
จุดต่างๆของอาคารเรียน 17 จ านวน 3 จุดได้แก่ บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ 1 จุด 
บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการอบชุบโลหะ 1 จุด และบริเวณหน้าห้องปฏิบัติการงานพ้ืนที่
ไม้แบบหล่อ 1 จุด 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
          1.จัดท าแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดเป้าหมายสิ่งฯตามเกณฑ์มาตรฐานหรือตามจุดเน้น ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
(ส ารวจ ด าเนินงาน ประเมินผล) 
          2.ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย  
    1)อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันของสิ่งสนับสนุน
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การเรียนรู้และเสนอความต้องการที่สอดคล้องฯ  
 2)น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินสิ่งฯในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
พิจารณา 
          3.รวบรวมและพิจาณาสรุปความต้องการ โดยน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์
ข้อมูลว่าหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่และสรุป
ความต้องการ 
4. จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือสิ่ งสนับสนุน โดยหลักสูตรจัดท าข้อเสนอ
งบประมาณหรือจัดท าโครงการเสนอต่อคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
สนับสนุน 
          5. ด าเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ได้รับ  
          6. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์และ
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
(P)อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอนตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
(D)ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 หลักสูตรร่วมประชุมวางแผน
ส ารวจรายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้วัสดุฝึก พบว่ามีท้ังหมด 7 รายวิชาได้แก่ 
 1) ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น 2 (14-311-104) 
 2) โครงงาน (14-016-306) 
 3) เทคโนโลยีการเชื่อม (14-311-309) 
 4) ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม (14-313-202) 
 5) งานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 (14-110-101) 
 6) งานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2 (14-110-102) 
 7) เทคโนโลยีเครื่องมือกล (14-311-310)  
 โดยประธานหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารย์ผู้สอน แต่ละรายวิชา จัดท ารายการวัสดุฝึกส่งให้ประธานหลักสูตร เพ่ือ
รวบรวมรายการวัสดุฝึกและประมาณการราคา ส่งไปยังงานพัสดุของคณะเพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ในเดือน เมษายน 2558 ประธานหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ทั้ง 7 รายวิชา จัดท ารายการวัสดุฝึกส่ง
มายังประธานหลักสูตร  
(C)ประธานหลักสูตรได้น ารายการประมาณการวัสดุมาพิจารณา พบว่ามีอาจารย์บาง
ท่านได้เขียนใบประมาณการวัสดุเช่น การระบุขนาดของเหล็กผิดพลาด การเขียน
รายการวัสดุมากเกินความจ าเป็น ซึ่งท าให้เกินงบประมาณที่คณะจัดส่งมาให้ จึงได้มี
การแจ้งกลับไปยังอาจารย์ผู้ประมาณการราคาวัสดุฝึกใหม่  
(A) จากผลการชี้แจงพบว่าอาจารย์แต่ละท่านได้น าใบประมาณการไปแก้ไขและส่ง
มายังให้ประธานหลักสูตร พิจารณารวบรวมใหม่ ก่อนส่งไปยังงานพัสดุของคณะ 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกต่อกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ดังนี้ 
          1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรสิ่งสนับสนุน
ให้กับนักศึกษา 
                  1.1 ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
                  1.2 วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

                  1.3 หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษา 
                  1.4 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
          2.น าผลการประชุมมาก าหนดแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          3.หลักสูตรส่งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ฝ่ายงานพัสดุ
ของคณะ  
4. หลักสูตรน าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. น าผลการประเมินมาปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในครั้งต่อไป   
 
 ในปีการศึกษา  2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
 (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ร่วมกันวางแผนในการจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย
ได้พูดถึงประเด็นที่ควรน ามาประเมิน เช่น อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด เป็นต้น 
 (D) หลักสูตรได้น าผลจากการวางแผนมาจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยพิจารณาจากด้านที่มีผล
คะแนนต่ าสุด จากการประเมินมีผลดังนี้  
 1. ห้ องสมุ ดของมหาวิทยาลั ยมี ความทันสมั ย /ความ เพียงพอของ
โสตทัศนูปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลเอกสารในสาขาคะแนนเฉลี่ย 3.90 
 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอ้ือต่อการค้นคว้าข้อมูลเฉพาะในสาขา
คะแนนเฉลี่ย 3.50 
 3. ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ และคอมพิวเตอร์ มีความพร้อมและทันสมัย 
คะแนนเฉลี่ย 3.80 
 จากข้อมูลข้างต้นพบว่าด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอ้ือต่อการค้นคว้า
ข้อมูลเฉพาะในสาขามีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.50 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงได้หาแนวทางในการปรับปรุงผลการประเมินดังกล่าว ด้วยการติดต่อส านัก
วิทยบริการเพ่ือให้มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต บริเวณอาคาร
เรียน 17 (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) โดยนักศึกษาจะต้องน าคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้ามาเองหากต้องการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล 
 (C) ภายหลังจากติดตั้งระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต หลักสูตรได้มีการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เอ้ือเฟ้ือต่อการค้นคว้าหาข้อมูล พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 3.80 อยู่ในระดับปานกลาง  
 (A) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรจ าเป็นที่จะต้องน า
ผลดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่น การเพ่ิมจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า หรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามท่ีนักศึกษาร้องขอ 
 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 3   
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 31 กรกฎาคม ...... 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  
 
 

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

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

ข้อวิพากษท์ี่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………...................................................................................... ........................... 
………………………………………………...................................................................................... ........................... 
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หมวดที่ 7 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

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

ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ป รั บ ป รุ ง เนื้ อ ห า
บางส่วนและแผนที่
แสดงการกระจาย
ความรับ ผิ ดชอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในวิชา 

มิถุนายน 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มีการประชุม ในคราวประชุมครั้งที่ 
1-3/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
เพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรใช้
ในปีการศึกษา 2559 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
หลักสูตรมีการปรับรายวิชาเลือกให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ตรงกับตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
เพ่ือให้ทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการ 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชาเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
อาจารย์ประจ ารายวิชามีการปรับปรุงวิธีการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดทักษะ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ้น เช่นการมอบหมายโครงงานย่อยให้นักศึกษาประยุกต์จากความรู้จากการเรียน
ในชั้นเรียน และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายงานจากผลงานนักศึกษา 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
3.1 การส่งเสริมการจัดท าวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 

แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
น าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ธันวาคม 2559 อ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ 
น าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ธันวาคม 2560 อ.จรัญ ธรรมใจ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

 รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ 
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิชาการ 
 1)  SuchartYenwisIE and TawichartYenwisIE.  “ Study on Key Variables 
that Infiuence the Effectiveness of Water Atomization Process for Copper, 
Low Carbon Steel and AISI 304” ,Euro PM2011-Powder Characterisation. 
9th-12th October 2011. 
 2) SuchartYenwisIE and TawichartYenwisIE. “Design and Construction 
of Water Atomizer for Making MIEalPowder” ,Journal of MIEals,Materials 
and Minerals, Vol.21 No. 1 pp.75-81,2011. 
 3)สุชาติ เย็นวิเศษ และทวิชาติ เย็นวิเศษ, “การออกแบบและสร้างเครื่องวอเตอร์
อะตอมไมเซอร์เพ่ือผลิตโลหะผง”,การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 4, วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา. 
 4) สุชาติ เย็นวิเศษ,ชาญด ารง ณ นคร,และทวิชาติ เย็นวิเศษ. “การแปรสภาพกาก
อุตสาหกรรมกลุ่มโลหะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สามารถน ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”,การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมเอกชนใน
เชิงพาณิชย์ระดับชาติ ประจ าปี 2555, วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียน
รวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
 1)  YenwisIESuchart and Tawichart. ,“ Powder MIEal Making Machine 
With a Water Atomization Process” ,Invention Geneva 41E Salon 
International Des Invention DE Geneve., 10-14 avril 2013., Palexpo. 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
  นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 

 ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
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    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
 นายทวิชาติ เย็นวิเศษ 
 
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิชาการ      
 1)  SuchartYenwisIE and TawichartYenwisIE.  “ Study on Key Variables 
that Infiuence the Effectiveness of Water Atomization Process for Copper, 
Low Carbon Steel and AISI 304” ,Euro PM2011-Powder Characterisation. 
9th-12th October 2011. 
 2) SuchartYenwisIE and TawichartYenwisIE. “Design and Construction 
of Water Atomizer for Making MIEalPowder” ,Journal of MIEals,Materials 
and Minerals, Vol.21 No. 1 pp.75-81,2011. 
 3) สุชาติ เย็นวิเศษ และทวิชาติ เย็นวิเศษ, “การออกแบบและสร้างเครื่องวอเตอร์
อะตอมไมเซอร์เพ่ือผลิตโลหะผง”,การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 4, วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา. 
 4) สุชาติ เย็นวิเศษ,ชาญด ารง ณ นคร,และทวิชาติ เย็นวิเศษ. “การแปรสภาพกาก
อุตสาหกรรมกลุ่มโลหะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สามารถน ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”,การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมเอกชนใน
เชิงพาณิชย์ระดับชาติ ประจ าปี 2555, วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียน
รวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. 
 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
 1)  YenwisIESuchart and Tawichart. ,“ Powder MIEal Making Machine 
With a Water Atomization Process” ,Invention Geneva 41E Salon 
International Des Invention DE Geneve., 10-14 avril 2013., Palexpo. 
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
นายอภิรพ แก้วมาก 
 ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่     

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : นายทวิชาติ เย็นวิเศษ (ประธานหลักสูตร) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : นายอภิรพ แก้วมาก 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : นายจรัญ ธรรมใจ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 26 กรกฎาคม 2559 
 
เห็นชอบโดย : นายทวิชาติ เยน็วิเศษ (ประธานหลักสูตร) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน รายงาน 26 กรกฎาคม 2559 
 
เห็นชอบโดย : นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา(คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 29 กรกฎาคม 2559 

 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -120-  
 

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ รองศาสตราจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์ 

2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมอุตสาหการ ตรง วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2525 

2 นายพิชิต เพ็งสุวรรณ อาจารย์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2552 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ เครื่องกล สัมพันธ์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

2540 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอุตสาหการ ตรง สถาบัน
เทคโนโลยีราช 

มลคล 
2536 

3 นายทวิชาติ เย็นวิเศษ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ตรง มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์ 2546 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์ 

2549 

4 นายอภิรพ แก้วมาก อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ เครื่องกล สัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

2554 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอุตสาหการ ตรง มทร.ศรีวิชัย 2549 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

5 นายจรัญ ธรรมใจ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยส
งขลานครินทร์ 2556 

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

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ รองศาสตราจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ   
2 นายทวิชาติ เย็นวิเศษ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ   
3 นายพิชิต เพ็งสุวรรณ อาจารย์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
4 นายอภิรพ แก้วมาก อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 
 

  



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
5 นายจรัญ ธรรมใจ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    
6 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 
การบริหารงานอาชีวศึกษา 

  

7 นายณชพร รัตนาภรณ์ อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

เครื่องกล 
  

8 นางสาวมณฑนรรห์วัฒนกุล อาจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
9 นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ อาจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
10 นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์ อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 
ไฟฟ้า 

  

11 นางสาววรลักษณ์ บัวบุศ อาจารย์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว   
12 นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี อาจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน   
13 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร อาจารย์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาการสอน   
14 นางสาวฤทัย ประทุมทอง อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 
ไฟฟ้า 

  

15 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 
  

16 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีปิโตรเลียม   
17 ผศ.ปิยวิทย์ สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา   
18 นายจรัญ อับแสง อาจารย์     



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
19 ผศ.สมเกียรติ อินทรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน   
20 นายจักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์ อาจารย์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา   
21 นางสาวมาริสา เส็นเหมาะ อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์และสถิติ   
22       

 

ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       
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ตารางท่ี 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ล าดับ

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

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     

ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
และติดตามทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

  

รายงานการประชุม 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยฯ และส านักงาน   

 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 
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ปีการศึกษา 2558  -125-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

ในปีการศึกษา 2558หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มีรายวิชาที่เปิดสอน ตามแบบ มคอ.3 จ านวน 83 วิชา เป็นหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 21 วิชา รายวิชาเฉพาะในสาขาฯ จ านวน 62 วิชา 
มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (รายวิชารหัส 
14 เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรสาขาวิชา และคณะฯ) จ านวน 62 
วิชา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีการจัดท า มคอ.3 จ านวน 32 รายวิชา ภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 มีการจัดท า มคอ.3 จ านวน 30 รายวิชา 

  

 

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

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา (รายวิชารหัส 14 
เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตรสาขาวิชา และคณะฯ) จ านวน 62 วิชา 
โดยในภาคการศึ กษาที่  1/2558 มี การจั ดท า มค อ .5 จ านวน  32 รายวิชา  
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 จ านวน 30วิชา 

  

 

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

หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 2 และมีการรายงานผลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 

  

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับคณะฯ เพื่อจัดท าคู่มือกระบวนการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง    



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -126-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

ประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณาเลือกรายวิชา วิธีการ และแบบประเมิน ที่จะน ามา
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3และได้
ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) เป็นผู้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

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

หลักสูตร มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 
เช่น การปรับพื้นฐานด้านการค านวณให้กับนักศึกษา การใช้สื่อทางเทคโนโลยีส าหรับการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย มาพัฒนา/ปรับปรุง ประกอบด้วย ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การปรับพื้นฐานการเรียน การฝึกทักษะทางด้านการคิดใน
วิชาค านวณ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย รวมถึงใช้สารสนเทศ
ต่างๆ พร้อมทั้งการวางระบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับชาติ เช่น การแข่งขันในโครงการ Teaching academy 

  

 

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

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ N/A  
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2558หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าฯ จ านวน 5 ท่าน โดยทุกท่านได้รับการ
พัฒนาฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100   

 

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

หลักสตูรฯ ไม่มีบคุลากรสายสนับสนุน N/A  
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -127-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
11.  ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปี

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

ในปีการศึกษา 2558   หลักสูตรได้ประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ
นักศึกษาปีสุดท้ายของการเรียนในช้ันเรียนพบว่าคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 จากระดับค่าเฉลี่ยเต็ม 5.00 

  

 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2558ทางหลักสูตรได้ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่พบว่าคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.44  จาก
ระดับค่าเฉลี่ยเต็ม 5.00 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เท่ากับ 4.74  2)ด้านความรู้ เท่ากับ 4.14 3) ด้านทักษะทางปัญญา เท่ากับ 4.50  4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ เท่ากับ 4.53  5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่ากับ 
4.30   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -128-  
 

องค์ประกอบที่ 2บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปีการศึกษา 2558 (ค่าน้ าหนัก 0.10) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ไม่มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2558 
 

ตารางท่ี 2.2-2บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปีการศึกษา .........(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ไม่มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2558 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -129-  
 

ตารางท่ี 2.2-3บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีการศึกษา ..........(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -130-  
 

ตารางท่ี 2.2-4บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2ปีการศึกษา ..........(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-5บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2558 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ตารางท่ี 2.2-6บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปีการศึกษา 2558 
(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-7งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีการศึกษา ......... 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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องค์ประกอบที่4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีปฏิทิน 2559 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2558 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

  
 
 
 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ตารางท่ี 4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2ปีปฏิทิน 2559 
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -138-  
 

ตารางท่ี 4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2559 
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     
     



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -139-  
 

ตารางท่ี 4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีปฏิทิน 2559 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -140-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -141-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 



 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มคอ. 7 

 

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีการศึกษา 2558  -142-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     

 
ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีปฏิทิน 2559 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
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ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร
สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา
หการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

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

4.00 
4.440 

4.44 4.44 
1 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี 

4.50 
2700 

100 5 
27 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

- 

- 

- - 
- 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.00  3.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  3.00 3.00 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00  3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.22 (6.67/3) 2.22 2.22 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

20 
1 

5.00 5.00 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20 
1 

1.67 1.67 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

0 0 
0 0 

5 
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ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร
สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา
หการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- - 

- - - 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00  3.00 3.00 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  2.00 2.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00  3.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน 3.00  2.00 2.00 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.50  5.00 5.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  3.00 3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.20   3.20 
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ตารางท่ีB  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัย
น าเข้า 

P 
กระบวน 

การ 

O 
ผลลัพธ ์

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 

2 - - 2.1 , 
2.2 

4.72 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 : นักศึกษา 3 3.1 , 3.2 , 
3.3 

- - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 : อาจารย์ 3 4.1 , 4.2 , 
4.3 

- - 3.74 ระดับคณุภาพดีมาก 

5 : หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

4 5.1 5.2 , 5.3 , 
5.4 

- 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.75 3.25 4.72 3.20 ระดับคณุภาพด ี
ระดับ

คุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก 
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ทิศทางการพัฒนา 

 
ตารางท่ีCประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2558 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
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ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น 

 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 


