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หลักสู ตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณ ฑิ ต (5 ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิ กส์   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คาดหวังว่า
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุง สาขาวิชาพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและจะพิจารณาปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
โดยมีรอบระยะเวลาด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเฉลี่ย 3.31 
คะแนน) และ มีคะแนนเฉลี่ยทุกบ่งชี้ เท่ากับ 2.25 คะแนน 
 
ข้อมูลพื้นฐำน  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2552 เมื่อวันที่  29 
พฤษภาคม 2552 และ ครั้งท่ี 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล 
ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 
เป็นปีแรก เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2554 คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เมื่อ 29 มกราคม 2556  

สรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ  
 ผลการประเมินในภาพรวม พบว่าหลักสูตรได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 0.00 อยู่ในระดับxxxxxxxx โดย
ตัวบ่งชี้ที่จะต้องท าการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ โดยหลักสูตรควรมีการ
ปรับแผนระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษาซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการคงอยู่ของนักศึกษา โดยหลักสูตรควรจะต้องหาแนวทางส าหรับการ
ปรับปรุงการสอนและการส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง ที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคันน้อยลง และ
ในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการเร่งท าผลงานวิชาการหรือมีการส่งเสริมส าหรับการเรียนต่อ
ในระดับปริญญาเอกต่อให้มากขึ้น  
 องค์ประกอบท่ี 1 : กำรก ำกับมำตรฐำน 
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ระดับปริญญาตรี ครบจ านวน 4 ข้อ 
 องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
 หลักสูตรไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษำ 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการรับนักศึกษาทั้งการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ มีผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ในประเด็นการคงอยู่ร้อยละ 67.93 ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 70.58 และความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.25 

องค์ประกอบท่ี 4 : อำจำรย ์
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ 
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คุณวุฒิปริญญาเอก และไม่
มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 8 ผล
ที่เกิดกับอาจารย์ โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการคงอยู่ของอาจารย์ 
ร้อยละ 100 และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.76 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีกระบวนการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ มีกระบวนการการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการ
ก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการการประเมินผู้เรียน มีกระบวนการการประเมินผู้เรียน
โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  มีผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ตามหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 ใน มคอ.2  
 องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีกระบวนการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ 
ครอบคลุมประเด็นระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำแร่งด่วน 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และ
สามารถผลิตชิ้นงานเพ่ือบริการต่อชุมชนที่สามารถใช้งานได้จริง โดยการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาใน
หลักสูตรร่วมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
 คุณภาพอาจารย์ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย จะต้องจัดท าแผนในการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คุณวุฒิปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงาน
วิชาการท่ีมากขึ้น 
 แนวทำงพัฒนำเร่งด่วน  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการท่ีมากขึ้น 
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่รายงาน 20 กรกฎาคม 2558 

 
หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25531971102347 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1, 1.1-2) 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันท่ีผ่านสภา

มหาวิทยาลยั) 
1. นายสุจริต สิงหพันธุ์ 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 

1. นายสุจริต สิงหพันธุ์ 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 

 

2. นายณชพร รัตนาภรณ์ 
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 

2. นายณชพร รัตนาภรณ์ 
ค.อ.ม. (เครื่องกล)  

 

3. นายศิวดล นวลนภดล 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 

3. นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 

ครั้งที่ 10/2554 
วันที่ 15 กันยายน 2554 

4. นายเฉลิม ศิริรักษณ์ 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

4. นายวิมล บุญรอด 
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 

ครัง้ที่ 4/2556  
วันที่ 1 เมษายน 2556 

5. นายวิภาค อรรจนกุล 
วศ.ม. (เครื่องกล) 

5. นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 

ครั้งที่ 3/2558  
วันที่ 27 มีนาคม 2558 

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

1. นายสุจริต สิงหพันธุ์  ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. นายณชพร รัตนาภรณ์  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. นายวิมล บุญรอด ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. นางสาวฤทัย ประทุมทอง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. นายอรณุ สุขแก้ว ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7. นางทรงนคร การนา (ลาศึกษาต่อ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
 ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีอาจารย์พิเศษ 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและได้จัดท า
รายงานการเปลี่ยนแปลง ผ่าน ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และส่ง สกอ. เพ่ือรับทราบแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) นายสุจริต สิงหพันธุ์ 
2) นายณชพร รัตนาภรณ์ 
3) นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์  
(เปลี่ยนแปลงจาก นายศิวดล นวลนภดล เนื่องจากเปลี่ยนแปลงให้
ตรงกับสั งกัดหลักสู ตรที่ ท างานจริง ซึ่ งผ่ านมติประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 
วันที่ 15 กันยายน 2554) 
4) นายวิมล บุญรอด 
(เปลี่ยนแปลงจาก นายเฉลิม ศิริรักษณ์ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงให้ตรง
กับสังกัดหลักสูตรที่ท างานจริง ซึ่งผ่านมติประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครัง้ที่ 4/2556  
วันที่ 1 เมษายน 2556) 
5) นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
(เปลี่ยนแปลงจาก นางทรงนคร การนา เนื่องจากนางทรงนคร การ
นา ลาศึกษาต่อ ซึ่งผ่านมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558  
วันที่ 27 มีนาคม 2558) 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นอาจารย์ประจ าในปี
การศึกษานี้ และอาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกิน 1 หลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

เนื่ องด้วยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ ที่น าวิชา
พ้ืนฐานหลักว่าด้วย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ  วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   และเปิดใหม่ในประเทศ ท าให้การหา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรนั้นยากมาก 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ไม่
มีวุฒิ ที่ ตรงกับสาขาวิชาแต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง 5 คน เป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโทและมีงานวิจัย (ยังไม่ยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ครั้งแรกปีการศึกษา 
2553 และครบรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จในปีการศึกษา 2558 เพ่ือใช้หลักสูตรที่การปรับปรุงหลักสูตร
ครบรอบปรังปรุง 6 ปี ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในปีการศึกษา 
2559 

12. การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ครบทั้ง 5 ข้อ   

 12.1 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า เพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยจะด าเนินการพิจารณาผลการ
ประเมินหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดปีการศึกษาจ านวน 7 ครั้ง ซึ่งมีท้ังการประชุมแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก ก) 
 ครั้งที่ 1 ประชุมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการประชุมเรื่องการรับ
นักศึกษาโดยมีการปรึกษาหารือ เรื่องแนวทางการรับนักศึกษาว่า
นักศึกษาที่ได้รับมาคุณสมบัติโดยรวมเป็นอย่างไร และมีการวาง
แนวทางต่อไปอย่างไรเพ่ือให้นักศึกษาสามารถคงอยู่ในหลักสูตรได้
ตลอดจนจบการศึกษา 
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 ข้อคิดเห็นในที่ประชุมได้พูดถึงควรมีการวางแผนเพ่ิมเติมใน  
1) เรื่องของการดูและนักศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนรายวิชา
โดยมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและควรดูแลตลอดภาค
การศึกษาพร้อมรายงานผลต่อประธานหลักสูตรในคราวประชุม
ถัดไป 2) เรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาประธานหลักสูตรมอบ
อาจารย์ศักดิ์ชัยเป็นผู้ดูแลเรื่องรายวิชาคณิตศาสตร์เพราะรายวิชานี้
เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่ 3) ประธานหลักสูตร
มอบอาจารย์วิมลและอาจารย์ณชพร เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดเตรียม
ห้องเรียนและตรวจสอบความเพียงพอของสื่อการสอนและให้
รายงานผลต่อประธานหลักสูตรเพ่ือเตรียมจัดซื้อตามงบประมาณใน
ไตรมาสต่างๆ 4) เรื่องการควบคุมดูแลกิจกรรมของนักศึกษา 
ประธานหลักสูตรมอบอาจารย์อรุณเป็นหลักในการดูแลกิจกรรมของ
นักศึกษาในเรื่องของการท ากิจกรรมรับน้องรวมทั้งการท ากิจกรรม
อ่ืนที่คณะฯได้ก าหนด 
ครั้งที่ 2 ประชุมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
26 มิถุนายน 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการประชุมวางแผนในหัวข้อเรื่อง 
1) การส่ง มคอ. 3 ประจ าปีการศึกษา 1/2557 ตามเวลาที่ก าหนด 
(เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระท่ี 1.1) 
ประธานหลักสูตรได้เสนอเพ่ือทราบแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าในเรื่องการส่ง มคอ. 3 โดยแจ้งให้อาจารย์ทุกท่าน
ทราบว่าการส่งมคอ.3 ให้รวบรวมให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 ก.ค. 2557 
2) การจัดรายวิชาและภาระโหลดในการสอนตามแผนการเรียน
เบื้องต้น (เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 1.2) 
ประธานหลักสูตรได้แจ้งในเรื่องการจัดรายวิชาเพ่ือให้อาจารย์แต่ละ
ท่านได้เตรียมพร้อมในการเตรียมการสอนและการท า มคอ.3 ใน
รายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบ 
3) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี 4.1) 
ประธานหลักสูตรได้สอบถามอรุณเกี่ยวกับการเตรียมเตรียมความ
พร้อม ในการเข้าศึกษาของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
อาจารย์อรุณได้บอกรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมคือ ทาง
สโมสรนักศึกษาได้มีการจัดติวให้แก่นักศึกษาใหม่ในรายวิชาต่างๆ 
ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และรายวิชาช่างที่
เกี่ยวข้องในแต่ละหลักสูตร และยังมีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
และโครงการเข้าค่ายจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่เพ่ือเป็นการเตรียม
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ความพร้อม นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรยังเสนอและมอบอาจารย์
ทุกท่านเพ่ิมเติมให้คอยดูแลเรื่องการนัดน้องมาท ากิจกรรมว่าห้ามมี
การนัดรุ่นน้องในช่วงเวลาตอนกลางคืนรวมทั้งให้ช่วยกันดูแลรูปแบบ
ในการนัดน้องท ากิจกรรม 
4) การพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจาณา วาระท่ี 4.2) 
ประธานหลักสูตรได้เสนอเพ่ือพิจารณาในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคนใหม่เพ่ิมเติมแทนอาจารย์ทรงนคร ในที่ประชุมมีมติให้
อาจารย์อรุณเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนอาจารย์ทรงนคร แต่
ในคราวประชุมครั้งนี้มีการเสนอเพ่ิมเติมจากอาจารย์ณชพร ได้กล่าว
ว่าครั้งวาระการประชุมเพ่ือเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม และ
หลักสูตรเตรียมวิศวะ ว่า คณบดีฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์อรุณเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ดังนั้นในที่ประชุมของ
หลักสูตรจึงมีมติแต่งตั้งให้อาจารย์ฤทัย เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แทนอาจารย์ทรงนคร เพ่ือท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตเสนอคณบดีฯ ต่อไป  
ครั้งที่ 3 ประชุมหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 
11 กันยายน 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
1) ผลของการรับนักศึกษา  
ประธานหลักสูตรได้สอบถามถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในเรื่องของผล
การรับนักศึกษาใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยให้อาจารย์แต่ละท่าน
เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดคือ อาจารย์ณชพรกล่าวว่าในรายวิชาการฝึก
ปฏิบัติงานฝีมือพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนไม่มีปัญหาอะไรแต่
ลักษณะการสอนจะเน้นไปยังนักศึกษาที่จบ ม.6 เนื่องจากยังขาด
ทักษะต่างๆ ในรายวิชาช่างจึงมีการควบคุมดูแลและเอาใจใส่เพ่ิมเติม 
อาจารย์ฤทัยกล่าวว่า นักศึกษาใหม่มาปรึกษาเรื่องการเรียนใน
รายวิชาค านวณเนื่องจากพ้ืนฐานน้อยดังนั้นควรมีอาจารย์คอยดูแล
เพ่ิมเติม มติในที่ประชุมมอบให้อาจารย์ฤทัยประสานไปยังรุ่นพ่ีเพ่ือ
คอยควบคุมดูแลในการเรียนของนักศึกษาใหม่โดยทางหลักสูตรมีการ
จัดห้องเรียนนอกเวลาเพ่ือให้รุ่นพี่ได้ติวแก่รุ่นน้องเพ่ิมเติม 
2) สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  
ประธานหลักสูตรได้สอบถามถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้
อาจารย์ทุกคนได้เสนอถึงสิ่งที่ยังขาดและมีความจ าเป็นที่ต้องใช้
รวมถึงห้องเรียน มติในที่ประชุมได้กล่าวถึงห้องเรียนที่ใช้ส าหรับการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ว่ามีความเพียงพอเนื่องจากการ
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เรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีนั้นใช้ห้องเรียนของคณะบริหารธุรกิจ 
ตึกชูชาติ ซึ่งภายในห้องเรียนนั้นมีสื่อส าหรับการเรียนการสอนพร้อม
และเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา นอกจากนี้ในการประชุมได้มีการ
เสนอเรื่องของชุดฝึกส าหรับรายวิชาต่างๆ โดยประธานหลักสูตรได้
เสนอเพ่ือทราบว่าสื่อที่จะได้ในปีการศึกษานี้ จะได้ชุดทดลองระบบ
แมคคาทรอนิกส์ อุปกรณ์กลไฟฟ้า และชุดทดลองเซนเซอร์ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นชุดที่สนับสนุนการเรียนรู้ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้อาจารย์ศักดิ์ชัยได้เสนอถึงวัสดุฝึกที่จ าเป็นต่อ
ระบบควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งต้องการอุปกรณ์ส าหรับระบบสมองกลฝังตัว
เพ่ือเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาถัดไป 
3) ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
ประธานหลักสูตรได้สอบถามถึงการเป็นอยู่และการปรับตัวของ
นักศึกษาใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างควรมีกิจกรรมอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาในการเรียนของตนเองได้ อาจารย์ฤทัยกล่าว
ว่า ให้รอผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อจบปีการศึกษาเพ่ือได้วาง
แนวทางต่อไปเพราะบางครั้งการเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่สโมสร
นักศึกษาและคณะฯ ได้ด าเนินการอาจไม่เพียงพอ 
4) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21  
ประธานหลักสูตรได้ปรึกษาหารือในการวางแนวทางส าหรับการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ว่าควรมีการจัดการอย่างไร เพ่ือให้ได้แนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดี อาจารย์ศักดิ์ชัย เสนอว่าควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือให้มีการพัฒนาศักยภาพ โดยเบื้องต้นอาจเน้นในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากมาด าเนินการ
เพราะสามารถวางระบบการสอนได้เลยแต่ผู้สอนจะต้องเน้นการใช้
เทคโนโลยีและเน้นการสอนที่ท าให้นักศึกษามีความรู้แบบยั่งยืนได้ 
หรืออาจมีการส่งเสริมการท ากิจกรรมนอกชั้นเรียน เช่นการเข้าร่วม
แข่งขันในรายการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
4) การพิจารณาหัวข้อโครงงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรได้กล่าวถึงการเสนอหัวข้อโครงงานเนื่องจาก
รายวิชาโครงงานเป็นรายวิชาที่ส าคัญมากกับนักศึกษาเพราะรายวิชา
นี้เป็นรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ และได้สอบถามว่าควรด าเนินการ
อย่างไร มติในที่ประชุมได้มีมติว่าเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาใน
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รายวิชามีปัญหาหลายๆ ด้านเช่น ความไม่พร้อมของห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือท าให้นักศึกษาท าเสร็จล่าช้า และหัวข้อบางหัวข้อ
นักศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการแล้วไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ 
ดังนั้นในที่ประชุมจึงมอบให้อาจารย์ศักดิ์ชัย ผู้ดูแลรายวิชาให้
ควบคุมดูแลการท าโครงงานและดูปัญหาของนักศึกษาที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งจัดระบบการเรียนการสอนในรายวิชา 
5) การเตรียมตนเองเพ่ือพัฒนาภาษาต่างประเทศของอาจารย์
ประจ า  
ประธานแจ้งให้อาจารย์ประจ าทุกคนทราบถึงการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ โดยควรที่จะหาโอกาสเพ่ือพัฒนา
ในด้านต่างๆ เช่นการเข้าร่วมโครงการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม และในการสอนควรใช้สื่อ
เป็นภาษาอังกฤษ  
6) การท าผลงานทางวิชาการ/การของบวิจัย  
อาจารย์ศักดิ์ชัย แจ้งรายละเอียดของงานวิจัยที่หลักสูตรมีซึ่งจะเห็น
ว่าในหลักสูตรจะมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพเผยแพร่น้อยมากควร
ช่วยกันท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและช่วยหลักสูตรให้มี
งานวิจัยเพิ่มข้ึน  
 ครั้งที่ 4 ประชุมในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557  ครั้งที่ 1 
ในวันที่ 8 มกราคม 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
1) การส่งรายงาน มคอ. 3 ของปีการศึกษาที่ 2/2557 และมคอ.5 
ของปีการศึกษาที่ 1/2557 (เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1) 
ประธานหลักสูตรได้เสนอเพ่ือทราบแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าในเรื่องการส่ง มคอ. 3 โดยแจ้งให้อาจารย์ทุกท่าน
ทราบว่าการส่งมคอ.3 ให้รวบรวมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ม.ค. 
2558 และได้พูดถึงการท ามคอ.5 โดยแจ้งให้ทราบถึงการรวบรวมส่ง
มคอ.5 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 ก.พ. 2558 
2) การทบทวนเกรดของนักศึกษา 
(เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.1) 
นอกจากการพูดถึงการส่งมคอ.5 แล้วประธานหลักสูตรยังได้
พิจารณาถึงการตัดเกรดของนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งในภาพรวมของชั้น
ปีอ่ืนไม่มีปัญหาแต่อาจารย์ฤทัยได้กล่าวถึงเกรดในภาพรวมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตเยอะมากดังนั้นจะต้องหา
แนวทางแก้ไขและปรับปรุง มติ ในที่ประชุมกล่าวถึงสภาวะที่



11 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาอยู่ในช่วงวิกฤตว่าตามระบบของมหาวิทยาลัยมีการจ ากัด
หน่วยกิตที่จะลงในปีการศึกษาถัดไป และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
การลงทะเบียนและเมื่ อตรวจสอบรายวิชาแล้วจะมีรายวิชา
คณิตศาสตร์ 1 อยู่ ในปีการศึกษาที่  2/2557 ดังนั้นที่ประชุมให้
อาจารย์ศั กดิ์ ชั ย  จัด เตรียมการติ วรายวิชาให้ แก่นั กศึกษาที่
ลงทะเบียนและจะต้องควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
และมอบให้อาจารย์ฤทัยดูแลภาพรวมทั้งหมดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3) แนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญตรงหลักสูตร (เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.2) 
ประธานหลักสูตรได้เสนอเพ่ือพิจารณาถึงการวางระบบในการรับ
อาจารย์ใหม่เพราะเนื่องจากการตรวจงานประกันคุณภาพนั้นไม่
แน่ใจว่าทาง สกอ.จะคิดอย่างไรกับหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ 
เพราะตอนนี้หลักสูตรไม่มีอาจารย์ที่จบวุฒิวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนให้ช่วยกันหาอาจารย์เพ่ือมา
สังกัดเพ่ิมเติมในหลักสูตร 
4) การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 (เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา วาระท่ี 4.3) 
เนื่องจากระบบการรับนักศึกษาเป็นการใช้ระบบของมหาวิทยาลัย
และคณะฯ ก าหนดแต่ทางหลักสูตรได้พิจารณาเพ่ิมเติมว่านอกจาก
การพิจารณาผลการเรียนดี กิจกรรมดีแล้ว ควรที่จะพิจารณาถึง
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ทั้งนี้ในการสอบควรมีกิจกรรมเพ่ิมแสดง
ให้ เห็นว่านักศึกษาที่จะรับเข้ามานั้นจะต้องมีความสามารถที่
สอดคล้องกับหลักสูตรต้องการ ซึ่งมติในที่ประชุมได้พิจารณาว่า
กิจกรรมในวันสอบสัมภาษณ์คือ หากนักเรียนที่จบช่างควรที่จะให้
ทดลองการใช้เครื่องมือวัด การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือที่ควรรู้จัก 
หรือการถามตอบในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรม และถ้า
หากเป็นนักเรียนที่จบ ม.ปลาย จะให้ทดลองและทดสอบเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นครูเช่น ทดลองสอนหน้าชั้นเรียน หรือแนะน า
ตัวเองเสมือนเป็นครูและให้แนะน าตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
ครั้งที่ 5 ประชุมหลังปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 
27 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 
5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวาระการประชุมเพ่ือทบทวน
กระบวนการและระบบดูแลด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1) ผลการควบคุมดูแลการเรียนของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
อาจารย์ฤทัยได้รายงานถึงเกรดนักศึกษาในภาพรวมว่า นักศึกษาที่
อยู่ในขั้นวิกฤตนั้นโดยส่วนใหญ่จะพ้นจากวิกฤตและในส่วนที่ได้รับ
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การติวในรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 นั้นนักศึกษาสอบผ่านประมาณร้อย
ละ 90 และให้เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับการดูและนักศึกษาในปีถัดไป 
2) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ประธานหลักสูตรมอบให้อาจารย์วิมลท าระบบส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรและให้รายงานผลความพึง
พอใจในคราวประชุมครั้งถัดไป 
3) การส่งรายงาน มคอ. 5 ของปีการศึกษาที่ 2/2557 
ประธานหลักสูตรได้เสนอเพ่ือทราบแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าในเรื่องการส่ง มคอ. 5 โดยแจ้งให้อาจารย์ทุกท่าน
ทราบว่าการส่งมคอ.5 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
4) การจัดเตรียมห้องส าหรับวางชุดฝึกวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ประธานหลักสูตรได้มอบให้อาจารย์ณชพร เป็นผู้ด าเนินการท าห้อง
เพ่ือวางชุดฝึกวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และชุดอุปกรณ์กลไฟฟ้าที่
ได้มาและให้เสนอสิ่งที่ต้องจัดซื้อเพ่ิมเติมเช่น วัสดุส าหรับการท าพ้ืน 
การท าฝ้าเพดานรวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และจะ
ด าเนินการปรับปรุงห้องในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปให้
แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 
ครั้งที่ 6 ประชุมหลังปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
22 มิถุนายน 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 
5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวาระการประชุมเพ่ือทบทวน
กระบวนการ เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรและงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
1) ผลของความพึงพอใจของนักศึกษา (เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี 4.1) 
อาจารย์วิมลได้บอกถึงผลการประเมินของความพึงพอใจของ
นักศึกษาว่า  
2) ผลของความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา วาระท่ี 4.2) 
อาจารย์วิมลได้บอกถึงผลการประเมินของความพึงพอใจของ
นักศึกษาว่า  
3) การวางแผนทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพ่ือคัดเลือกรายวิชา ให้ครบร้อย
ละ 25 ของรายวิชาทั้งหมด (เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.3) 
ประธานหลักสูตรได้มอบให้อาจารย์ศักดิ์ชัยคัดเลือกรายวิชาที่จะต้อง
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยใช้เกณฑ์ของคณะฯ หากรายวิชายังไม่ครบ
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดให้คัดเลือกรายวิชาที่มีความจ าเป็น
ตามความส าคัญต่อหลักสูตรที่จะต้องทวนสวบให้ครบร้อยละ 25 
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เพ่ือท าการทวนสอบโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ให้แล้ว
เสร็จในสัปดาห์ถัดไปและเสนอเพ่ือแจ้งให้ทราบในการประชุมคราว
ถัดไป 
4) การวางแผนเพ่ือเขียนรายงาน มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 
(เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.4) 
ประธานหลักสูตรได้มอบให้อาจารย์ศักดิ์ชัยด าเนินการและวาง
แผนการเขียนรายงาน มคอ.7 โดยวางแผนและแบ่งภาระหน้าที่
ส าหรับการเขียนรายงานมคอ.7 ในแต่ละตัวบ่งชี้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคน เนื่องจากหลักสูตรได้แบ่งภาระการรับผิดชอบในการ
ดูแลด้านต่างๆ ของหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หากต้องการ
รายละเอียดและหลักฐานที่จ าเป็นต่อการเขียนรายงานให้ประสาน
มายังประธานหลักสูตรเพื่อติดต่อขอข้อมูลจากคณะฯ เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 7 ประชุมหลังปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557  ครั้งที่ 3 ในวันที่ 
16 กรกฎาคม 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน 
5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและ
ปรับปรุงส าหรับปีการศึกษาถัดไปในหัวข้อดังต่อไปนี้ (เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา วาระท่ี 4.1) 
 - ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการรับอาจารย์ใหม่/การ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรแจ้งให้ทราบเรื่องการรับอาจารย์ใหม่ว่า อาจารย์
จาก ม.สารคามที่ ได้ติดต่อไปเพ่ือมาบรรจุ เป็นพนักงานสังกัด
หลักสูตรนั้นอาจไม่เป็นผลส าเร็จเนื่องจากอาจารย์ท่านนั้นมีปัญหา
เรื่องทุนการศึกษาให้แก่ต้นสังกัดและต้นสังกัดของเขาไม่อนุมัติอาจ
เนื่องมาจากอาจารย์ท่ านนี้ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ดังนั้นในที่ประชุมจึงได้เปลี่ยนแนวทางส าหรับการ
รับอาจารย์ใหม่โดยอาจเป็นการเลือกอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทเป็น
การเบื้องต้นเพราะตอนนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 - แนวทางปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
อาจารย์วิมลแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งพบว่าด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่า
ความพึงพอใจน้อยที่สุด และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนและด้านการ
จัดการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล มติในที่
ประชุมได้เสนอถึงแนวทางพัฒนาดังนี้คือให้อาจารย์ทุกท่านใช้สื่อ
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สารสนเทศในการสอนทุกรายวิชา โดยใช้ LMS หรือ Google App. 
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปในสื่อการสอน
ทุกรายวิชา  
 - แนวทางปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
อาจารย์วิมลแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งพบว่าระบบการบริหารอาจารย์มีค่าพึง
พอใจน้อยสุด มติในที่ประชุมได้กล่าวว่าอาจเป็นเพราะการก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าไม่มีความ
ชัดเจนควรแบ่งงานให้ชัดเจนกว่าเดิม ควรมีการวางระบบอาจารย์
ผู้สอนในการจัดรายวิชาและจ านวนภาระงานสอนให้เหมาะสม ใน
ท้ายที่สุดควรมีการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
อย่างเป็นระบบ 
 - แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเรียน
ของนักศึกษา 
อาจารย์ณชพรได้เสนอถึงการจัดระบบการท าห้องเพ่ือวางชุดวัสดุฝึก
นั้นว่ายังขาดวัสดุอะไรบ้าง และอาจท าไม่เสร็จทันเวลาก่อนเปิดเทอม
เนื่องจากภาระงานของอาจารย์แต่ละท่านเยอะมาก ดังนั้นการท า
ห้องอาจจะต้องยืดเยื้อไปจนถึงกลางเทอมของปีการศึกษา 1/2558 
 - แนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ า 
ประธานหลักสูตรได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยมี
รายละเอียดดังนี้  ในปีการศึกษา 2557 หลังจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ
โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งได้สอบถามถึงสิ่งที่ได้จากโครงการ ผลที่
ได้คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีแนวทางที่จะเริ่มต้นในการขอ
ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2560 และในปี
ถัดไปจะมีการส่งงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ให้มากขึ้น รวมถึงการ
ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ 
 - การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
ประธานหลักสูตรชี้แจงเรื่องของการท าหลักสูตรใหม่เพ่ือให้ทันก่อน
การเปิดปีการศึกษาใหม่ 2558 โดยมีการตกลงในที่ประชุมให้
อาจารย์ทุกท่านเสียสละเวลาเพื่อการท าหลักสูตรโดยจะมีการนัดเพ่ือ
จัดท าหลักสูตรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น.   
2) ทบทวนรายงาน มคอ.7 ก่อนเข้าประชุมระดับมหาวิทยาลัย (เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.2) 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ศักดิ์ชัยรายงานผลการเขียนเล่มรายงาน มคอ.7 ซึ่งรายงาน
ผลว่าได้ต้นแบบของการเขียนเล่มรายงานแต่จะน าข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้
จากการประชุมในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 มาเขียนเพ่ิมเติม
เพ่ือให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วรายงานต่ออาจารย์ทุกคนต่อไป 
3) ทบทวนรายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานต่อคณะฯ (เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.3) 
เนื่องด้วยปีการศึกษา 2557 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาศึกษา
ทั่วไปไม่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นทางหลักสูตรมอบ
อาจารย์ศักดิ์ชัยรายงานผลจากการคัดเลือกรายวิชาเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่เปิดสอนภายในหลักสูตรรหัส 14-xxxxxx 
จ านวน 51 รายวิชา ซึ่งมีการทวนสอบทั้งหมดร้อยละ 25 รวมทั้งสิ้น
13 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาที่มีผลการเรียนที่เป็นเกรด D และ F 
รวมกันทั้งหมด 5 วิชา และรายวิชาคัดเลือกจากกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 8 วิชา ซึ่งผลจากการทวนสอบส่วนใหญ่นั้น
อาจารย์จะด าเนินการสอนตามรายละเอียดที่ได้แสดงใน มคอ.3 แต่
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัตินั้นได้มีการเสนอแนะต่อการ
จัดหาวัสดุฝึกให้เพียงพอจ านวนนักศึกษา  

 12.2 มีรายละเอียดของ
หลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) โดยจัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.1) และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ทั้งนี้
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 19 
มีนาคม 2553 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ 24 มิถุนายน 2553 
ตลอดจนองค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) ได้รับรองหลักสูตร เมื่อ 29 
มกราคม 2556  

 12.3 มีรายละเอียดของ
กระบวนวิชาและ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบ

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 
ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มีรายวิชาที่เปิดสอน ตามแบบ 
มคอ.3 จ านวน 80 วิชา เป็นรายวิชาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 30 วิชา 
รายวิชาภายในสาขาฯ จ านวน 51 วิชา  
 มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา (รายวิชารหัส 14 เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภายใน
หลักสูตรและคณะฯ) จ านวน 51 วิชา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2557 
มีการจัดท า มคอ.3 จ านวน 24 รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มี



16 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ทุกกระบวนวิชา การจัดท า มคอ.3 จ านวน 27 รายวิชา ซึ่งมีการติดตามให้มีการจัดส่ง

และด าเนินการรายงานการส่งรายละเอียดให้แก่คณะฯ ภายในวันที่ 28 
ก.ค. 2557 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 และมีการติดตามให้มีการ
จัดส่งและด าเนินการรายงานการส่งรายละเอียดให้แก่คณะฯ ภายใน
วันที ่8 ม.ค. 2558 ส าหรับปีการศึกษา 2/2557  ตามล าดับ 

 12.4 จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
กระบวนวิชาและรายงาน
ผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

        ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน ครบทุกรายวิชา 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา (รายวิชารหัส 14 เป็นรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยสาขา และคณะฯ) จ านวน 51 วิชา โดยในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 มีการจัดท า มคอ.5 จ านวน 24 รายวิชา ภาค
การศึกษาที่ 2/2557 มีการจัดท า มคอ.5 จ านวน 27 รายวิชาซึ่งมี
การติดตามให้มีการจัดส่งและด าเนินการรายงานการส่งรายละเอียด
ให้แก่คณะฯ ภายในวันที่ 16 ก.พ. 2558 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 
และมีการติดตามให้มีการจัดส่งและด าเนินการรายงานการส่ง
รายละเอียดให้แก่คณะฯ ภายในวันที่  30 มิ .ย. 2558 ส าหรับปี
การศึกษา 2/2557  ตามล าดับ 

 12.5 จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ 
จ านวน 2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 วันที่ 24 
พฤษภาคม 2558 และมีการรายงานผลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

หมายเหตุ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  

ข้อ 11 และข้อ 12  
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1-12  
3. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีท่ีคุณสมบัติ/ ภาระงานของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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หมวดที่ 2 
อาจารย์ 

 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรได้น าระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามรายละเอียดดังนี้ (ภาพส าหรับตัวบ่งชี้ 4.1) 

1. ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การบริหารอาจารย์และการ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมีหน่วย งานกลาง
ของมหาวิทยาลัยประสานกับคณะฯ และหลักสูตรในการด าเนินการเกี่ยวกับ 

1.1 จัดท ากรอบอัตราก าลังอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

1.2 ก าหนดแนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ การก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

2. ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรไม่ได้มีการรับอาจารย์ใหม่ แต่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากได้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลา
ศึกษาต่อ และน าเสนอต่อคณะ สภามหาวิทยาลัยและแจ้ง สกอ. ตามแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

3. หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้วิธีการประเมินกระบวนการการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยใช้แบบประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

5. มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสรุปผลประเมินกระบวนการ
พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการรับอาจารย์ใหม่/การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในครั้งต่อไปตามรายงานการประชุม  และมีข้อสรุปน าเสนอต่อ
คณะพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน 
1) ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้น าระบบกลไกมาใช้ในการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีรายละเอียด คือ หลังจากการประชุมเพ่ือรับอาจารย์
ใหม่ มติในที่ประชุมมีการหาแนวทางเพ่ิมเติมเพ่ือหาอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตรต้องการแต่เมื่อได้ติดต่อไปแล้วอาจารย์ท่านนั้นไม่สามารถมาสมัครเพ่ือ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
ประจ าหลักสูตรได้เนื่องจากอาจารย์ท่านนั้นมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาให้แก่ต้น
สังกัดและต้นสังกัดของเขาไม่อนุมัติอาจเนื่องมาจากอาจารย์ท่านนี้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  

หลังจากประเมินแนวทางการรับอาจารย์แล้วหากต้องกับรับอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิดังกล่าวอาจจัดท าได้ยาก ดังนั้นในที่ประชุมจึงได้เปลี่ยนแนวทางส าหรับ
การรับอาจารย์ใหม่โดยอาจเป็นการเลือกอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทเป็นการ
เบื้องต้นเพราะตอนนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 

2) หลักสูตร ร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ด าเนินการประชุมเพ่ือจัดท า
แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยในแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประกอบด้วยข้อมูลด้านการพัฒนาคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อัตรา
การคงอยู่ อัตราการเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อโดยมีการก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหนึ่งท่านได้ลาศึกษาต่อ ในส่วนของการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้น าระบบกลไกมาใช้เพ่ือให้ตรงกับมาตราฐานของมหาวิทยาลัยแต่ใน
การคัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชานั้นไม่สามารถคัดเลือกอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้เนื่องจากหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าทั้ งหมด 6 คน และ
จ าเป็นต้องไปสังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 คน ท าให้มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 5 คน จึงไม่สามารถคัดเลือกได้ 

 ระบบการบริหารอาจารย์  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์และการ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมี
หน่วย งานกลางของมหาวิทยาลัยประสานกับคณะและหลักสูตรในการด าเนินการ
เกี่ยวกับ 

1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้อง
มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง  ด้านการบริหารอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

1.2 คณะก าหนดนโยบายการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพ่ือให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความ
ช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายในการบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ มี
การยกย่องและธ ารงรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการ
ลาออก  หรือการย้ายงาน โดยให้หลักสูตรจัดท าแผนบริหารหลักสูตรที่
ประกอบด้วย  แผนอัตราก าลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารง
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
รักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ  การเลิกจ้าง
อ่ืน ๆ ตามบริบท อย่างชัดเจน 

1.4 มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ กรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 

1.5 มหาวิทยาลัยก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  การก าหนดภาระงานและแรงจูงใจ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โปร่งใส ชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
1) หลักสูตรบริหารร่วมกับคณะฯ ด าเนินการประชุมเพ่ือจัดท าแผนบริหาร

และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยในแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการพัฒนาคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อัตราการคงอยู่ 
อัตราการเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อโดยมีการก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน 

2) น าเสนอแผนการบริหารอาจารย์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
พิจารณา 

3) หลักสูตรด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ซ่ึงปีการศึกษานี้มีอาจารย์ 1 คน ได้ศึกษาต่อซึ่งเริ่มศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 

1/2557 เป็นต้นไป และในส่วนของอาจารย์ท่านอ่ืนในหลักสูตรอาจจะต้องมีการ
พัฒนาตนเองในด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป และคาดว่าในปีการศึกษา 
2558 จะต้องมีการยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 1 คน 

4) หลักสูตรประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจ
ของหลักสูตรในการสอนวิจัย  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และ
มอบหมายตามภาระงาน ซึ่งส่วนกลางของคณะฯ ท าการประเมินในรอบ 6 เดือน
ตั้งแต่รอบเดือน ตุลาคม-มีนาคม ซึ่งผลหลังจากการประเมินในภาพรวมพบว่า
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านถูกประเมินแล้วอยู่ในเกณฑ์ระดับดีทุกคน  และมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ/พิจารณา
ขึ้นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ในล าดับถัดไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งพบว่า
ระบบการบริหารอาจารย์มีค่าพึงพอใจน้อยสุด มติในที่ประชุมได้กล่าวว่าอาจเป็น
เพราะการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าไม่มี
ความชัดเจนควรแบ่งงานให้ชัดเจนกว่าเดิม ควรมีการวางระบบอาจารย์ผู้สอนใน
การจัดรายวิชาและจ านวนภาระงานสอนให้เหมาะสม ในท้ายที่สุดควรมีการ
วางแผนระยะยาวในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

1.มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์และการ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมี
หน่วย งานกลางของมหาวิทยาลัยประสานกับคณะและหลักสูตรในการด าเนินการ
เกี่ยวกับ 

1.1 มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต 

1.2 คณะก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ตนเองสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และการเสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 

1.3 มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
1.4 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริม

พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรได้รับการพัฒนาทุกคนเนื่องโดยมหาวิทยาลัย/

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย และโครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งได้สอบถามถึงสิ่งที่ได้จากโครงการ ผลที่ได้คืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนมีแนวทางที่จะเริ่มต้นในการขอทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2560 และในปีถัดไปจะมีการส่งงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ให้มากขึ้น รวมถึงการยื่นขอต าแหน่งวิชาการ ดังนั้นไปปีการศึกษาถัดไป
ควรส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ส าหรับตัวบ่งชี้ 4.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

วิเคราะหค์วามต้องการอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ไม่ตรงตามความต้องการ

ของหลักสูตร 

วิเคราะหค์ุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรที่มีอยู ่

ตรงความต้องการ 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
 ก าหนดเป้าหมายจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

พิจารณาเกณฑ์การรบัและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก/กระบวนการรับอาจารย์ประจ า
หลักสตูร/เครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก 

ไม่สะท้อนคุณภาพ 
สะท้อนคุณภาพ 

 
รับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อัตราสว่นอาจารย์ตอ่นกัศึกษา (กลุ่มสาขา) 
๑.วิทยาศาสตร์สขุภาพ ๑:๘ 
๒. วิทยาศาสตรก์ายภาพ ๑:๒๐ 
๓. วิศวกรรมศาสตร ์๑:๒๐ 
๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และพังเมอืง ๑:๘ 
๕. เกษตร ป่าไม้และประมง ๑:๒๐ 
๖. บริหารธรุกจิ พณิชยศาสตร ์บัญชี การจดัการ การ

ท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ ๑:๒๕ 
๗. นิติศาสตร์ ๑:๕๐ 
๘. ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ ๑:๓๐ 
๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ๑:๘ 
๑๐. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๑:๒๕ 
 

ประเดน็การพิจารณาตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
๒. ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
๓. ผลงานทางวิชาของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
๔. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปริญญาเอกที่ไดร้ับการอ้างอิงใน
ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

มีกลไกการคดัเลอืก  
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร
ที่เหมาะสม  
โปร่งใส  

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า 

ความคงอยู่ของอาจารย์ประจ าและ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าไม่คงอยู่ 

อาจารย์ประจ าคงอยู่ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานหลักสูตร 

สิ้นสุด 
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ตัวบ่งชี้  ผลการ
ด าเนินงาน  
(ร้อยละ) 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

0 ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 

8 ตารางที่ 4.2-1 
- 

ตารางที่ 4.2-6 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 

 
ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน - ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน - ตารางที ่1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0  

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ศาสตราจารย์ คน - ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย์ คน - ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน - ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ -  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 0  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.40 ตารางที่ 
4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   ตารางที่ 
4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   ตารางที่ 
4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   ตารางที่ 
4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   ตารางที่ 
4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

0.40   ตารางที่ 
4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 
4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   ตารางที่ 
4.2.3 

3.2บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60   ตารางที่ 
4.2.3 

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

0.80   ตารางที่ 
4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

0.80   ตารางที่ 
4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   ตารางที่ 
4.2.4 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80   ตารางที่ 
4.2.4 

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

1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

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

1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   ตารางที่ 
4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   ตารางที่ 
4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 
4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

8. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 
4.2.6 

9. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   ตารางที่ 
4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   ตารางที่ 
4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมด 2 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

0.40 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

คะแนนที่ได้ของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2 

คะแนนที่ได้ของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 

 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

แสดงผลที่เกิด 
การคงอยู่ของอาจารย์    

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557  
จ านวนอาจารย์ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ 

ประเภท 255
6 

255
7 

เปลี่ยนแปลง 

ประจ า 2 2 - 100 % 
ประจ าหลักสตูร 5 5 - 100 % 
รวม 7 7   

ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรมีอัตราคงอยู่ 100 % 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 จ านวนอัตรา
การคงอยู่จากปีการศึกษา 2553 จ านวน 5 คน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีลา
ศึกษาต่อจ านวน 1 คน ท าให้เหลืออาจารย์ประจ า 1 คน และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 5 คน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการลาออก จากผลที่ท าให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรคงอยู่ 100% อาจเป็นผลมาจากการการอยู่ร่วมกันในหลักสูตรจะ
เป็นการอยู่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดจึงท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน  

 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557  

ประเด็นความพึงพอใจ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

5 3.67 

2. ระบบการบรหิารอาจารย ์ 5 3.44 
3. ระบบการส่งเสรมิและพัฒนา
อาจารย ์

5 4.40 

4. กระบวนการบริหารหลักสตูร 5 4.32 
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 5 4.28 

รวม (ค่าเฉลีย่ทั้งหมด) 4.02 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย 4.02 โดยประเด็น
กระบวนการบริหารหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่คะแนน 4.32 เนื่องจากการ
บริหารในด้านนี้จะเป็นระบบมากโดยมีการก ากับและติดตามผล และการ
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ด้านระบบการบริหาร
อาจารย์มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ที่คะแนน 3.44 เนื่องจากการก าหนดบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ชัดเจนอาจเป็น
เพราะอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะทั้งใน
เรื่องของหลักสูตรและภาระงานในส่วนของคณะฯ รวมถึงภาระงานสอนที่เยอะ
เกินไปท าให้คะแนนความพึงพอใจในส่วนนี้น้อยที่สุด ในปีการศึกษาถัดไปควรมี
การก าหนดภาระงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการท าแบบส ารวจของอาจารย์ถึง
ภาระงานที่ได้รับ จากนั้นทางหลักสูตรได้มีการบริหารให้เป็นระบบต่อไป 

 


