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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยประจ าปีการศึกษา 2559 เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรซึ่งได้มี
การด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์มีความสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพและสามารถสร้างงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ โดย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน อีกท้ังยังท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

จากภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปการจัดการอาชี วศึกษาและ 
การฝึกอบรมวิชาชีพนั้นถือเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ท าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ  
โดยอิสระและพ่ึงตนเอง การผลิตช่างอุตสาหกรรมเพ่ือให้มีสมรรถนะตามที่สังคมและตลาดแรงงานต้องการ 
โดยเฉพาะนักเทคโนโลยีและช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์นั้นมีความส าคัญอย่างมากในงานด้านการควบคุม
ระบบอัตโนมัติและงานซ่อมบ ารุงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศึกษาซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน แต่ในปัจจุบันยังขาดแคลน 
ครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าวเป็นจ านวนมากดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาหลักสูตรหรือคณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริหารจัดการ
การเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่นคือ 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF และมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรซึ่งทางหลักสูตรได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรในปีการศึกษาก่อนหน้ามาปรับปรุงในปีการศึกษานี้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มุ่งพัฒนาใน
ประเด็นต่าง ๆ ทั้งท้างด้านคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในส่วนพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรขอเข้าสู ่ต าแหน่งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการ
สนับสนุน และส่งเสริมงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และติดตามความก้าวหน้า
ตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ

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

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554     
คุรุสภาให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เมื่อ 29 มกราคม 2556  

ต่อมาทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของคณะฯ 
เพ่ือให้การบริหารงานมีความสะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาออกเป็น 2 สาขา ได้แก่สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ในส่วนของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยสาขาวิชา เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มีการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการใน
การบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: 
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียนและองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-8-  
 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ผลการประเมิน  :  ผ่าน 
 
 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่านตามเกณฑ์ในข้อ 1 
โดยหลักสูตร มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 - หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาและทุกคนเป็น
อาจารย์ประจ าเพียง 1 หลักสูตร 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน 
 - หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 - ควรจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน  :  มีผลการประเมินเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานขององค์ประกอบ 2 ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีคะแนนเฉลี่ย 
4.30 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ส ารวจจากบัณฑิตที่
จบปีการศึกษา 2558 โดยบัณฑิตมีงานท ามีค่าเฉลี่ย 3.52 
 
จุดแข็ง 
 - บัณฑิตมีทักษะทางช่าง และทักษะอ่ืนๆ  ที่ดี เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 -  ควรมีการติดตามบัณฑิตของหลักสูตรหลังจบการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถและ
สร้างเครือข่ายทั้งศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน  :  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 

 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษามีผลการด าเนินงานในระดับ 2 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-9-  
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษามีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
 
จุดแข็ง 
 - นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในหลักสูตรและศรัทธาในสาขา/ผู้สอน 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 ควรเตรียมความพร้อมของนักศึกษาของสาขาตามระบบที่หลักสูตรก าหนดขึ้นเนื่องจากการเตรียมพร้อมที่
สาขาใช้ร่วมกับคณะไม่สามารถคัดกรองผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน  :  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 

 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ผลการด าเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย 1.56 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 0 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 20 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 12 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์มีผลการด าเนินงานในระดับ 2 
จุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 - ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการมากข้ึน 
 - ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มกีารพัฒนาตนเองและมีการอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 - ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 - ควรวิเคราะห์ผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นการคงอยู่ของอาจารย์เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน  :  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 5 ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรมีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลการด าเนินงานในระดับ2 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียนมีผลการด าเนินงานในระดับ 3 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-10-  
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 
100 คะแนนประเมิน 5  
 
จุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 - หลักสูตรควรวิเคราะห์ถึงความช านาญของอาจารย์และร่วมกันสร้างโครงการบริการวิชาการ ของ
สาขาวิชาเองเพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่บุคคลภายนอกหรือชุมชนที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นอย่างน้อย 1 
โครงการ 

 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  :  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 

 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 6 ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนกานเรียนรู้มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
จุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 - ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เพียวพอต่อการใช้
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-11-  
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่รายงาน 13 มิถุนายน 2560  

 
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25531971102347 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใน มคอ.2 (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1, 1.1-2) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
ปัจจุบนั 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2559 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที ่

ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
1. นายสุจรติ สิงหพันธุ ์
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

1. นายสุจรติ สิงหพันธุ ์
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ครั้งที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจากนายวิภาค อรรจน
กุล เป็น นางทรงนคร การนา และนาย
ศิวดล นวลนภดล เป็น นายศักดิ์ชัย ตันติ
วิวัทน์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลยั
ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2554 
ครั้งที่ 2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจากนายเฉลิม ศิริรักษ์ 
เป็น นายวิมล บุญรอด ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
ครั้งที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจากนางทรงนคร การนา 
เป็น นางสาวฤทัย ประทุมทอง ในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 123-
3/2558 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 
ครั้งที่ 4 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจากนายศักดิ์ชัย ตันติวิ
วัทน์ เป็น นายวิชาญ เพชรมณี และ
นายวิมล บุญรอด เป็น นายอรุณ สุข
แก้ว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  14 0 -5 /2559  เ มื่ อ วั น ที่  27 
พฤษภาคม 2559 
 

2. นายณชพร รัตนาภรณ ์
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

2. นายณชพร รัตนาภรณ ์
ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

3. นายศิวดล นวลนภดล 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

3. ผศ.วิชาญ เพชรมณ ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร)์ 

4. นายเฉลิม ศริิรักษ์ 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.อ.บ. (เครื่องกล) 

4. นายอรุณ สุขแก้ว 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

5. นายวิภาค อรรจนกลุ 
วศ.ม. (เครื่องกล) 
วศ.บ. (เครื่องกล) 

5. นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นายสุจริต สิงหพันธุ ์ ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย ์
2. นายณชพร รตันาภรณ ์  ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย ์
3. นายวิมล บุญรอด วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) อาจารย ์
4. นางสาวฤทัย ประทุมทอง ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) อาจารย ์
5. นายอรุณ    สุขแก้ว ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) อาจารย ์
6. นายอาคม สดุราม ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย ์
7. ดร.วาสณา บญุส่ง Ph.D. Electrical and Electronic 

Engineering 
อาจารย ์

8. ดร.บุษราคัม ทองเพชร ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) อาจารย ์
9. นางสาวฉารฝี๊ะ  หัดย ี กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน) อาจารย ์
10. นางสาววรลักษณ์  บัวบุศ ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) อาจารย ์
11. นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน ์ วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) อาจารย ์
12. นายจักรพงษ์  จิตต์จ านงค ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย ์
13. นางสาวนภารตัน์  เกษตรสมบรูณ ์ วท.ม. (ธรณีเคมีปิโตรเลียม) อาจารย ์
14. นางสาวณปภัช  สมานวงศ ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย ์

คณะศิลปศาสตร์ 
15. N/A ***ไม่มีข้อมูลอาจารย์ที่สอนรายวชิาศกึษาทั่วไปของหลักสตูรสาขาวชิา 
16. N/A   
17. N/A   
18. N/A   
19. N/A   
20. N/A   
21. N/A   

 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) 
นายวิภาค อรรจนกุล 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลา 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(5ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวน 5 คนซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพียง 1 หลักสูตรและท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาปีการศึกษานี ้

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

เนื่องด้วยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรฯ ที่ เปิดใหม่ใน
ประเทศและเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ซึ่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ที่มีวุฒิตรงกับสาขาวิชานั้นมีน้อยแต่อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับหลักสูตรฯ ที่เปิดสอนโดยบูรณาการศาสตร์การ
สอนประกอบด้วยหลักสูตรเครื่องกล การผลิต ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ต า ม ร อบระยะ เ วล าที่
ก าหนด 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 
2553 และครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรให้
แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2558 (เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของคุรุสภา) ซึ่งหลักสูตรได้ปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และจะ
ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2563 
 

เล่มหลักสตูรที่
ปรับปรุงปี 2558 

 
หมายเหตุ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 11 เนื่องจาก

เกณฑ์ข้อ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ) ของตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็นเง่ือนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร 
“ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐานจึงไม่ต้องประเมินในข้อน้ี 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย์ 
 
 อาจารย์เป็นบุคลากรที่มีบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทักษะที่จ าเป็น
ในการด ารงชีวิตและการท างานให้แกน่ักศึกษาเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตจะได้เป็นพลเมืองที่
ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบและกลไกต่างๆ เพ่ือบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักใน
สถาบัน รักในศักดิ์ศรีและมีความภูมิใจในวิชาชีพของตน ผู้บริหารต้องมีการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว
เพ่ือก ากับดูแลและพัฒนาอาจารย์ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  การวางระบบเพื่อบริหารและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้
อาจารย์ทีม่ีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการวางแผนและการลงทุนด้าน
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา
ที่รับเข้ามาในหลักสูตรฯ และพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์
เฉพาะด้านเนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ นอกจากนี้
ทางหลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้มีความพร้อมใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยมีขั้นตอนในการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมอาจารย์โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-15-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ดังนี ้
1. วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยพิจารณาจาก 

1.1  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
1.2  การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
1.3  การลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
1.4  การกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 

2. หลักสูตรฯ รายงานผลการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
2.1 หลักสูตรฯ รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ไปยัง
ฝ่ายบริหารของคณะฯ เพื่อให้คณะฯ น าไปวางแผนการด าเนินงานต่อไป 

3. ฝ่ายบริหารของคณะฯ จัดท าแผนการรับ หรือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
3.1 ฝ่ายบริหาร (งานบุคลากร) ของคณะฯ จัดท าแผนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 
3.2 มหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรับสมัคร  สอบคดัเลือก ประกาศผล 
และรับรายงานตัว 

4.  ประเมินและติดตาม  
(หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้พิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าที่มีอยู่เดิมก่อนเป็นอันดับแรก) 

หลักสูตรได้น าระบบของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เพื่อใช้ในการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายละเอียดดังนี้  

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การ
บริหารอาจารย์และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ประสานกับคณะฯ และหลักสูตรในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1) จัดท ากรอบอัตราก าลังอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 2) ก าหนดแนวปฏิบัติการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญ การก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

4.2 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรไม่ได้มีการรับอาจารย์ใหม่ แต่ได้มีการวางแผน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจาก ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกษียณอายุราชการจ านวน 1 คน โดยหลักสูตรได้มีการสรรหาอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาหรือศาสตร์ที่สามารถทดแทนกันได้มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 

4.3 หลักสูตรมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อวางแผนเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.4 มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการ ในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมท้ังสรุปผลและน าเสนอต่อคณะ ฯ เพื่อพิจารณา 

 
ผลการด าเนินงาน 
 (P) ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี วันท่ี 14 กรกฏาคม 2559 และการประชุม
ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรฯ มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อหาแนวทางในการสร้างหลักสูตรให้เข้มแข็ง เพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร (FTES=20:1) โดยมีรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MT 4.1-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2559 วันท่ี 
วันท่ี 14 กรกฏาคม 2559 
เรื่องแผนการด าเนินงานใน



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-16-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 2. พิจารณาจากผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
ผลงานวิจัย ต ารา ต าแหน่งทางวิชาการ 
 3. พิจารณาการคงอยู่และสามารถประจ าหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ไม่มีแผน
ที่จะลาศึกษาต่อใน 3 ปี การเกษียณอายุราชการ ตลอดจนการพิจารณาถึงแนวโน้มของการ
ลาออก 
 4. พิจารณาทัศนคติในการท างานที่มีต่อหลักสูตรและคณะฯ เช่น ความรับผดิชอบ 
ความเสยีสละ การอยูร่่วมกัน ความมีเหตุผล เป็นต้น 
 (D) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้มีการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรใหม ่จ านวน 2 คน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย์อรณุ สุขแก้ว (ค.อ.ม.ไฟฟ้า) มีความเช่ียวชาญทางด้านระบบการ
ควบคุมระบบอัตโนมตัิและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
 2. ผศ.วิชาญ เพชรมณี (วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า) มีความเช่ียวชาญทางด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
 โดยอาจารย์ที่รับเข้ามาใหม่ทั้ง 2 คน มีคุณวุฒิที่ตรงกับเกณฑ์ของหลักสูตร มี
ความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสตูรและนอกจากนี้หลักสตูรยังมี
อาจารย์ประจ าหลักสตูรคงอยู่เดิมอีก 3 คน ประกอบด้วย 
 1. อาจารย์สุจริต สิงหพันธุ์ (ค.อ.ม.เครื่องกล) มคีวามเช่ียวชาญทางดา้น
วิศวกรรมเครื่องกล ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
 2. อาจารย์ณชพร รตันาภรณ์ (ค.อ.ม.เครื่องกล) มีความเช่ียวชาญทางด้าน
วิศวกรรมการผลิต เครื่องมือกล และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
 3. อาจารย์ฤทัย ประทุมทอง (ค.อ.ม.ไฟฟ้า) มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์กลไฟฟ้า  

โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้ง 5 คน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา
นี้  
 (C) จากการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน
พบว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 1 คน คุณวุฒิปริญญาโท 
5 คน และนอกจากน้ียังพบว่างานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย 
 (A) หลักสูตรได้มีการวางแผนเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรมาแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2560  
 1. อาจารย์ณชพร รัตนาภรณ์ จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม  2560 และ
เสนออาจารย์อาคม สุดราม มาแทน 

 2. หลักสูตรส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์อาจารย์สุจริต สิงหพันธุ์ ด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการใน ปี 2560 

 3. จากการที่หลักสูตรได้ผลักดันให้อาจารย์ทรงนคร การนา ได้ลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งในอนาคต
หลักสูตรมีการวางแผนให้อาจารย์ทรงนคร การนา มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
   

การติดตามและตรวจสอบ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรปี
การศึกษา 2559 
 
MT 4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้ง 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
MT 4.1-1-3 เอกสารตีพิมพ์
งานวิจัยปีปฏิทิน 2559 ของ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
MT 4.1-1-4  รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2560 วันท่ี 
29 พฤษภาคม 2560 
ประเมินกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลง อาจารย์
ประจ าหลักสตูร สรุปผล
และน าเสนอคณะ 
 

 
 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-17-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบการบริหารอาจารย์  

 
 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยมีีระบบและกลไกการบรหิารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ดังนี ้
 1. ประชุมเพื่อหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหารอาจารย ์

  1.1 วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
  1.2 จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
  1.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ า

หลักสตูรฯ 
 2. หลักสูตรก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะต่อ
ประธานหลักสตูร 
 4. ประชุมปรับปรุงแผนในการบรหิารอาจารย ์
แผนด าเนินงาน 
 1. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ ด าเนินการประชุมเพื่อจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยในแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
พัฒนาคุณวุฒิ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อัตราการคงอยู่ อัตราการเกษียณอายุ
ราชการ การลาศึกษาต่อโดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน 
 2. น าเสนอแผนการบริหารอาจารย์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ เพื่อพิจารณา 
 3. ในปีการศึกษา 2559 มีการวางแผนใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องเพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในปี
การศึกษาที่ 1/2560 มีการวางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 1 คนส่งเอกสาร
ประกอบการสอนที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 4. หลักสูตรประชุมช้ีแจง บทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย การสอน การท าวิจัย การท านุบ ารุง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-18-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะฯ/
มหาวิทยาลัยซึ่งคณะฯ ท าการประเมินในรอบทุกๆ 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม
พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และมีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ/พิจารณาขึ้นค่าตอบแทน 
(เงินเดือน) ในล าดับถัดไป 
ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา  2559 หลักสูตรได้น ากลไกของคณะฯ มาใช้ในการด าเนินการใน
การบริหารอาจารย์ ดังนี ้

 (P) หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 
กรกฏาคม 2560  โดยพิจารณาประเด็นการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 1. ด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากช่ัวโมงการสอนของ
อาจารย์มากเกินไปส่งผลต่อการท าผลงานทางวิชาการและการพัฒนาตนเองดังนั้นหลักสูตร
จึงก าหนดเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ควรเกิน 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 2. หลักสูตรได้วางแผนมอบหมายภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
 3. การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 2 ท่านท่ีรับเข้ามาใหม่ 

(D) จากการประชุมวางแผนระบบการบริหารอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดสรรภาระอัตราก าลังของอาจารย์ในปีการศึกษา 
2559 ของอาจารย์แต่ละท่านดังน้ี 

- อ.สุจริต สิงหพันธุ์ (ประธานหลักสูตร) มีภาระการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 มี
ภาระงานสอน 16 คาบต่อสัปดาห์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 มีภาระงานสอน 20 คาบต่อสัปดาห์ 

- อ.ณชพร รัตนาภรณ์ มีภาระการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 มีภาระงานสอน 21 
คาบต่อสัปดาห์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 มีภาระงานสอน 12 คาบต่อสัปดาห์ 

 - ผศ.วิชาญ เพชรมณี มีภาระการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 มีภาระงานสอน 26 
คาบต่อสัปดาห์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 มีภาระงานสอน 16 คาบต่อสัปดาห์ 

 - อ.อรุณ สุขแก้ว มีภาระการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 มีภาระงานสอน 19 คาบ
ต่อสัปดาห์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 มีภาระงานสอน 25 คาบต่อสัปดาห์  

- อ.ฤทัย ประทุมทอง มีภาระการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 มีภาระงานสอน 24 
คาบต่อสัปดาห์ ภาคเรียนท่ี 2/2559 มีภาระงานสอน 20 คาบต่อสัปดาห์  

2. หลักสูตรได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามความ
เชี่ยวชาญดังนี ้

- อ.ณชพร รัตนาภรณ์ ดูแลห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลและงานปกครอง 
- ผศ.วิชาญ เพชรมณี เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
- อ.อรุณ สุขแก้ว ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ งานระบบไฟฟ้า งานการ

แข่งขันทางวิชาการและงานฝึกงานของคณะ 
- อ.ฤทัย ประทุมทอง ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการฝึกปฏิบัติการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MT 4.1-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2559  วันที่ 
14 กรกฏาคม 2560 เรื่อง 
แผนระบบการบรหิาร
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
MT 4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้ง 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
  
MT 4.1-2-1 อัตราก าลัง 
 
MT 4.1-2-2 แผนพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
MT 4.1-2-3 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2560  วัน
พุธที่ 20 เมษายน 2560  
การทวนสอบคณุวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-19-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีการเปลีย่นแปลงรบัเข้ามาใหมจ่ านวน 

2 ท่าน โดยหลักสูตรได้มอบเล่มหลักสูตร มคอ.2 ให้อาจารย์ใหม่ได้ไปท าความเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและได้พูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- การบริหารหลักสูตร  
- การเข้าประชุมหลักสูตร  
- การพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ  เช่นการท าวิจัย การท าต ารา การท าหนังสือ 
- การบริการวิชาการ  
- การจัดท า มคอ.3 มคอ.5  
- การออกข้อสอบ การวัดผล การประเมินผู้เรียน การทวนสอบ 
- การท าหน้าท่ีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 (C) ผลจากการด าเนินการตามแผน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
 1. จากการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่าภาระงานสอน
ของอาจารย์อรุณ และอาจารย์ฤทัย ภาระโหลดบางภาคการศึกษายังมากกว่า 20 คาบต่อ
สัปดาห์ส่งผลต่อการท าผลงานทางวิชาการและการสอน 
 2. อ.ณชพร ก าลังจะเกษียณในปี 2560 หลักสูตรจึงมอบหมายให้ อ.อาคม ร่วม
รับผิดชอบงานกับ อ.ณชพร เนื่องจาก อ.อาคม มีความเช่ียวชาญ ความรู้ความสามารถงาน
ทางด้านเครื่องมือกล และยังมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์อีกด้วย 
 3. จากการรับอาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม่และได้ผา่นการปฐมนิเทศพบว่าอาจารย์
ใหม่มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสังเกตจากการถามตอบ พูดคุย และการ
สังเกตพฤติกรรมในที่ประชุม ในส่วนของการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ทั้ง 2 คน มีความเข้าใจในการท า มอค. ตรงกัน       
 (A) จากการทวนสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่า 
 1. อาจารย์ณชพร จะเกษียณ อายุราชการในปี 2560 และทางหลักสูตรฯ ได้สรร
หา อาจารย์ท่านใหม่มาเตรียมไว้ทดแทนแล้วได้แก่ อาจารย์อาคม สุดราม 
 2. หลักสูตรฯ ได้เร่งด าเนินการเพื่อให้มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกโดยให้อาจารย์   
ทรงนคร การนา และอาจารย์ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ ลาศึกษาต่อและคาดว่าอาจารย์ทรงนครจะ
ส าเร็จการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2560 ส่วนอาจารย์ศักดิ์ชัย คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 
2562 
 3. ในส่วนของภาระงานสอนของอาจารย์อรุณ และอาจารย์ฤทัย ที่เกิน 20 คาบต่อ
สัปดาห์ทางหลักสูตรมีแผนที่จะส่งบางรายวิชาทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้สอน 
 จะเห็นได้ว่าการด าเนินการที่ผ่านมาหลักสูตรได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรปีการศึกษา 2558 แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังต้องส่งเสริมให้อาจารย์มีการ
เผยแพร่งานวิจัย คุณวุฒิปริญญาเอก และการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้หลักสูตร
และบัณฑิตมีความเข้มแข็งต่อไป 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการวางแผนในการส่งเสริมบัณฑิตศิษย์เก่าของหลักสูตรที่
มีความรู้ความสามารถให้ได้ทุนไปศึกษาต่อในสาขาทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ใน
ระดับที่สูงขึ้นเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งจะท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ตรงกับเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  
 
 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-20-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ ดังนี ้
 1. ประชุมเพื่อหาแนวทางในการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

  1.1 การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  1.2 ความต้องการการลาศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกของอาจารย ์
  1.3 ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์เพื่อให้เกิด

ความเชี่ยวชาญ 
 2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จัดท าแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย ์

  2.1 จัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การหาต าแหน่งทดแทน การเลิกจ้างและ
การเกษียณอาย ุ

  2.2 จัดท าแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 
 3.  หลักสูตรฯ รายงานผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้กบัฝ่ายบรหิาร
ของคณะฯ (งานแผนฯ) 

  3.1 การส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การท า
ต ารา เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน 

  3.2 การส่งเสรมิอาจารย์ด้านการท างานวิจัยเพื่อเผยแพร่และการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

  3.3 การส่งเสรมิอาจารย์ด้านท านบุ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
  3.4 การส่งเสรมิอาจารย์ด้านบริการวิชาการ 

 4.  ประเมินและตดิตามผล ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
 (P) ในวาระการประชุมครั้งท่ี 5/2559 วันพุธท่ี 3 สิงหาคม 2559  หลักสตูรฯ ได้มี
การประชุมเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ดังนี ้
 1. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อพัฒนาตนเอง
แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 500 บาท /คน/ปี โดยหลักสูตรได้วางแผนให้  อาจารย์อรุณ   
สุขแก้ว ไปพัฒนาตนเองในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT 4.1-3-1  รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2559 วัน
พุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย ์
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-21-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ของบวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือการบริการวิชาการ 
 3. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนให้อาจารย์ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และการส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

(D) จากการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์อรุณ สุขแก้ว เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการเขียนโปรแกรม PLC 
BECKHOFF ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม 
PLC ควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อพัฒนาตัวเองและน าความรู้ที่ได้มาท าวิจัย การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
 2. การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทางด้านการวิจัย 
  - อ.อรุณ สุขแก้ว น าเครื่องเปิดปากถุงส าหรับบรรจุหนังปลากะพงโดยใช้
ระบบนิวเมติกส์ (งบวิจัยแผ่นดิน 2559) ส่งมอบให้กับกลุ่มเกาะยอ ที.เอ็ม.พี. โปรดักส์ และ
ถ่ายทอดความรู้ บริการวิชาการให้กับกลุ่มดังกล่าว และในปีงบประมาณ 2560 อ.อรุณ สุข
แก้ว ได้รับงบวิจัยแผ่นดิน เรื่องการออกแบบระบบคัดแยกไข่ไก่และบรรจุลงแผงแบบ
อัตโนมัติส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต าบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา  
  - อ.ฤทัย ประทุมทอง ของบวิจัยเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องการเริม่เดินมอเตอรไ์ฟฟ้าเหนี่ยวน า 3 เฟส 
 3. การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
นอกห้องเรียน 
  - หลักสูตรฯ ร่วมกับนักศึกษาจัดอบรมและแข่งขันการควบคุมระบบ
อัตโนมัติด้วยระบบ PLC โดยมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะ จากภายนอกเข้าร่วม
แข่งขันโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์วิชาการของมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันท่ี 7-9 กุมภาพันธ ์2560 
  -  หลักสูตรฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการสอน การแข่งขัน
สื่อการสอนฮาร์ดแวร์ ในงาน Teaching Academy Award 2017 นอกจากนี้ยังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย  
  - นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้นักศึกษาได้ร่วมกันท าหุ่นยนต์ในรายวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 4. การพัฒนาตนเองด้านการสอน 
 หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาการสอน เช่น การท าสื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น 

(C) จากการประเมินผลการด าเนินงานพบว่า 
 1. ระหว่างวันท่ี 6-8 ธันวาคม 2559 อาจารย์อรุณ สุขแก้ว ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการ
เขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์และได้น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ท าให้การเรียนการสอนในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 2. จากการของบวิจัยของ อาจารย์อรุณ เรื่อง เครื่องเปิดปากถุงส าหรับบรรจุหนัง
ปลากะพงโดยใช้ระบบนิวเมติกส์ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและเป็นการพัฒนา

MT 4.1-3-2  แผนการ
พัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 
MT 4.1-3-3 
ประกาศนียบตัรการเข้าร่วม
อบรม beckhoff   
 
MT 4.1-3-4 ภาพถ่ายการ
ส่งมอบเครื่องเปดิปากถุง 
 
MT 4.1-3-5 โครงการ
แข่งขันและอบรมการ
แข่งขันควบคุมระบบ
อัตโนมัตดิ้วย PLC 
MT 4.1-3-6 ผลการแข่งขัน
สื่อการสอนฮารด์แวร์และ
ซอฟแวร์ ในงาน Teaching 
Acadamy 
 
MT 4.1-3-7 รูปถ่ายการ
แขง่ขันหุ่นยนต์ สสท 
ประจ าปี 2017 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการออกแบบ สร้าง ทดลอง วิเคราะห์ผล เครื่องเปิดปากถุง
ส าหรับบรรจุหนังปลากะพงโดยใช้ระบบนิวเมติกส์และนอกจากน้ีเมื่อน าไปส่งมอบให้กับกลุม่
เกาะยอ ที.เอ็ม.พี. โปรดักส์ พบว่าผู้ใช้งานสามารถลดเวลาในการผลิตลงได้และนักศึกษาได้
ออกแบบและสร้างช้ินงานจริงๆ ได้ศึกษากระบวนการต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเรจ็เปน็
ช้ินงาน 
 3. จากการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์นอกห้องเรียนหลักสูตรได้จัดอบรมและแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย
ระบบ PLC มีนักศึกษาของเข้าร่วมทั้งหมด 9 ทีม เช่นจาก วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร 
สารพัดช่างสงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา มทร.ศรีวิชัย เป็นต้น ผลจากการเข้าร่วมอบรม
และแข่งขันส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในการเรียนการสอนให้สนุกและเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
อีกทางหนึ่ง  
 4. จากการที่หลักสูตรฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการสอน การแข่งขัน
สื่อการสอนฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ ในงาน Teaching Academy Award 2017 นั้นพบว่า
อาจารย์ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเป็น
การพัฒนาผู้สอนอีกทางหนึ่งซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวท าให้ทางหลักสูตรได้รับ
รางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาเครื่องกล /แมคคา
ทรอนิกส์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสื่อการสอนประเภทซอร์ฟแวร์ 
 5. จากการที่หลักสูตรร่วมกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.ชิงแชมป์
แห่งประเทศไทย 2017 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่ งมี
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกทั้งหมด 60 ทีม ซึ่งท าให้ผู้สอนได้น าโจทย์การ
แข่งขันมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและผู้สอนได้น าความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา
หุ่นยนต์ร่วมกับนักศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการแข่งขันต่อไป 
 (A) หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของคณะฯตาม
วงจร PDCA เกิดผลดังนี ้
 1. หลักสูตรเสนอแนวทางไปยังคณะฯ เพื่อจะได้วางแผนจัดสรรงบประมาณให้เพิ่ม
มากขึ้นในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยให้จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาตนเองแก่อาจารย์เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 10,000 บาท /คน/ปี และให้คณะฯ มี
คณะกรรมการดูแลตดิตามในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อผลักดันให้อาจารย์ขอต าแหนง่
ทางวิชาการได้ 
 2. หลักสูตรฯ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท่านอื่นๆ ได้ของบวิจัย (งบแผ่นดิน) จาก
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและใช้ในการขอต าแหน่งวิชาการ 
 นอกจากน้ีทางหลักสูตรควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษเพือ่
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนในการใช้ภาษามาประกอบในการเขียนบทความวิจัย
เพื่อส่งและน าเสนอในระดับนานาชาติ ต่อไป 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

4.1 3.0 คะแนน 3.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชีท้ี ่4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 0 0  
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 20 1.67 ตารางที่ 1.1-2 
ผลงานวิชาการของอาจารย ์ 12 3.00 ตารางที่ 4.2-1 

เฉลี่ย 1.56  

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0  
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 5 

 
ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 0  
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0  
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 0  

 

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน -  
รองศาสตราจารย ์ คน -  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 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 ตารางที่ 1.1-2 

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

ร้อยละ 
20  

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

คะแนน 
1.66  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตรี (ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1.1.บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 3 0.6 
ตารางที ่4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   
 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   
 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40   

 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40    
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
   

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
   

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80   

 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80   

 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80   
 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

1.00   
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-25-  
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ระดับปริญญาตรี (ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

   

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00    
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
   

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 
   

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการ
จดทะเบียน 

1.00 
   

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
   

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
   

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
   

7. งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40    
8. งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60    

9. งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 
   

10. งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 
   

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 -  
จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

3 0.6  

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

   

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- -  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- -  

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- -  
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

4.2 3.0 คะแนน 1.56 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์   
 (P) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559  วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 หลักสูตรฯ มีการประชุม
โดยการพิจารณาถึงแผนรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เช่น การลาศึกษาต่อ การ
เกษียณอายุราชการ ความสอดคล้องของคุณวุฒิปริญญาโท/เอก หลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผนการ
พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ในคณะฯ ที่จะสามารถน ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือสรร
หาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามความต้องการของหลักสูตรฯและสามารถคงอยู่รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ได้ตลอด นอกจากนี้ยังวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้ามาในหลักสูตรฯ  ฯ นอกจากนี้จะเสนอช่ืออาจารย์อาคม ไปยังคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทดแทนอาจารย์ณชพรที่จะเกษียณ  เนื่องจากมีคุณวุฒิตรงและสามารถรับผิดชอบงานในหลักสูตรได้ 
 (D) หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานในการคงอยู่ของอาจารย์โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ดังนี ้
 1. ให้ อ.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์  ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและหลักสูตรฯ ได้สรรหา    
ผศ.วิชาญ เพชรมณี ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมารับผิดชอบหลักสูตรแทนจนกว่า อ.ศักดิ์ชัย 
ตันติวิวัทน์  ส าเร็จการศึกษา  
 2. ให้ อ.อรุณ สุขแก้ว มาแทน อ.วิมล บุญรอด เนื่องจาก อ.อรุณ สุขแก้ว มีคุณสมบัติ และ
คุณวุฒิ ที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากน้ี อ.อรุณ สุขแก้ว ยังมีแผนที่จะขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในปี พ.ศ. 2561 
 ดังนั้นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีค่าเป็นร้อยละ 60 แต่หลักสูตรฯ มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาตามคุณสมบัติตามกระบวนการ
แต่งตั้งและบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีค่าร้อย
ละ 100  
 (C) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 วัน  จันทร์ ที่ 26  กันยายน 2559 หลักสูตรฯ ได้มีการ
ประเมินและสอบถาม อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่า อาจารย์ทั้ง 5 คน ยังไม่มี
แนวโน้มที่จะลาออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
 1. จากกรณีให้ อ.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์  ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และเปลี่ยน ผศ.
วิชาญ เพชรมณี มาแทน แต่เนื่องจาก ผศ.วิชาญ เป็นผู้บริหารของคณะและมีรายวิชาการสอนของ
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรไม่
เป็นไปตามที่ต้องการ 
 2. จากกรณีให้ อ.อรุณ สุขแก้ว มาแทน อ.วิมล บุญรอด พบว่า อ.อรุณ ยังไม่มีแผนที่จะลา
ศึกษาต่อ และก าลังด าเนินการจัดเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในหลักสูตร 

 
MT 4.1-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2559  
วันท่ี 14 กรกฏาคม 2560 
เรื่องแผนการด าเนินงาน
ในการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
 
MT 4.3-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที ่6/2559 วัน  
จันทร์ ที่ 26  กันยายน 
2559 เรื่องการประเมิน
และตรวจสอบการคงอยู่
ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 
MT 4.3-1-2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2560  วัน
ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  
2560 เรื่องแผนการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-27-  
 

 (A) เนื่องจากคณะฯ ได้ให้ทุนให้กับอาจารย์ทรงนคร การนา ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
ทางด้านเทคนิคการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร และจะส าเร็จการศึกษาประมาณเดือนสิงหาคม 
2560 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก ผศ.วิชาญ เพชรมณี 
เป็น อาจารย์ทรงนคร การนา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารหลักสูตรและท าให้อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดีขึ้น 
 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

ปีการศึกษา 
การคงอยู่ 

ของอาจารย ์
(คน) 

ร้อยละ 
ที่เปลี่ยนแปลง 

(เทียบกับปีที่ผ่าน
มา) 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 
สถานะการเปลีย่นแปลง 

2553 5 - 100.00 
ปีการศึกษาที่ เริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ. 
2553 

2554 
3 

(เปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง 
จ านวน 2 คน) 

40.00 60.00 

เปลี่ยนแปลงจากนายวิภาค อรรจนกุล 
เป็น  นางทรงนคร การนา และนาย
ศิวดล นวลนภดล เป็น นายศักดิ์ชัย 
ตั น ติ วิ วั ท น์  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยครั้งที่  10/2554 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2554 

2555 5 0.00 100.00 คงเดิม 

2556 
4 

(เปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง 
จ านวน 1 คน) 

20.00 80.00 

เปลี่ยนแปลงจากนายเฉลิม ศิริรักษ์ 
เป็น นายวิมล บุญรอด การประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

2557 
4 

(เปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง 
จ านวน 1 คน) 

20.00 80.00 

เปลี่ยนแปลงจากนางทรงนคร การนา 
เป็น นางสาวฤทัย ประทุมทอง การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 123-
3/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 

2558 5 0.00 100.00 คงเดิม 

2559 
(เปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง 

จ านวน 2 คน) 
40.00 60.00 

เปลี่ยนแปลงจากนายศักดิ์ชัย ตันติวิ
วัทน์ เป็น นายวิชาญ เพชรมณี และ
นายวิมล บุญรอด เป็น นายอรุณ สุข
แก้ว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  140 -5 /2559  เมื่ อ วั นที่  27 
พฤษภาคม 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
  (P) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2560  วันพุธท่ี 20 เมษายน 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุม เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร โดยประเมินทั้งหมด 5  ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 
  3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  4) ด้านการบริหารหลักสูตร 
  5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  (D) หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรจาก
คณะ ฯ น ามาใช้ท าการประเมิน ผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

 
MT 4.3-2-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2560  วัน
จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 
2560 
เรื่องการจัดท า
แบบสอบถามความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสตูร 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-28-  
 

โดยภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสตูรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสตูรคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 3.48 อยู่ในระดับด ีโดยมีรายละเอียดแตล่ะด้านดังนี ้
 - ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผลคะแนนเฉลีย่เทา่กับ 3.67 อยู่ใน
ระดับพอใช้   

 - ด้านระบบการบริหารอาจารย์  ผลคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับด ี
 - ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อยู่ในระดับด ี
 - ด้านการบริหารหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับด ี
 - ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง 

     (C) จากการประเมินด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีความพึงพอใจในด้านการบริหารหลักสูตร และด้านระบบการบริหาร
อาจารย์ อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และศึกษาต่ออยู่ในระดับดี ในส่วนของความเหมาะสมและเพียงพอห้องเรียน พื้นที่การจัดท า
กิจกรรมของนักศึกษาก็อยู่ในระดับปานกลาง 
          (A) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2560  วันพุธท่ี 20 เมษายน 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าอบรมหัวข้อท่ีตัวเองถนัดหรือสนใจเพื่อน ามาท าผลงานทางวิชาการ และใน
ส่วนของพื้นที่การท ากิจกรรมของนักศึกษาและจ านวนห้องเรียนที่มีน้อยนั้นทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเห็นว่าอาคารเรียนรวมของคณะที่ก าลังก่อสร้างจะสามารถแก้ปัญหาห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ
ได้และนอกจากนี้ทางหลักสูตรได้พัฒนาปรับปรุงห้องเก็บของซึ่งอยู่ใต้ห้องพักอาจารย์ให้เป็นห้อง
กิจกรรมนักศึกษา 
 

MT 4.3-2-2 สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสตูร 
 
MT 4.1-2-3 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2560  วัน
พุธที่ 20 เมษายน 2560 
เรื่อง สรุปผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนา
หลักสตูร 
 

ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
รายการ ปีการศึกษา  

2557 
(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2558 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2559 

(ปีประเมิน) 
(ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) 

สถานะการเปลี่ยนแปลง อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

ความพึง
พอใจของ
อาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสตูร 

3.76 3.44 3.48 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจาก  
 - หลักสูตรได้มีการประชุมพูดคุย
แลกเปลี่ยน ช้ีแจง และท าความเข้าใจใน
ทิศทางของการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน 
 - อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อและ
สถานที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

ปีประเมิน
เทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 

 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-29-  
 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

4.3 3.0 คะแนน 2.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดับ 3 ระดับ3 3  
4.2   1.56 

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้  
(4.1,4.2,4.3) 

=2.19) 

4.2 (1) ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 0 
4.2 (2) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 1.67 
4.2 (3) ร้อยละ 20 ร้อยละ 12 3 
4.3 ระดับ 3 ระดับ 2 2  

 
 

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 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2553 34 30 29 28 28 9 26.47 25 73.53 0 0 
2554 75 64 54 51 48 30 40.00 45 60.00 0 0 
2555 35 29 26 25 24 11 31.42 14 40.00 10 28.57 
2556 34 27 20 19 - 15 44.11 - - - - 
2557 35 30 25 - - 10 28.57 - - - - 
2558 36 31 - - - 5 13.88 - - - - 
2559 29 - - - - - - - - - - 
รวม            

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 

 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-30-  
 

ตวับ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ 
โดยหลักสูตรฯ มีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรฯ มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความ
โปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช้ใน
การคัดเลือก ข้อมูลหรือวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย
และจิตความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 

 
 
 
 
การรับนักศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-31-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ประกอบด้วย การรับนักศึกษาประเภทโควตา การรับนักศึกษาประเภทรับตรง โดยมีรายละเอยีด
ดังนี ้
การรับนักศึกษา(โควตา) 

1. หลักสูตรร่วมกันวางแผนการรบันักศึกษาใหม่ 
1.1 วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครโควตาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พรอ้มน าเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหา 
1.2 ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของหลักสตูร 
1.3 ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะรบั 
1.4 ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษา 
1.5 ก าหนดการ/ปฏิทินการรับสมคัร 
1.6 พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ ์
1.7 การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-32-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2. ฝ่ายวิชาการของคณะฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและกรรมการสอบ
สัมภาษณ์พร้อมท้ังจดัท าประกาศรับสมคัรนักศึกษาของคณะฯ  

3. รับนักศึกษา/พิจารณาคณุสมบตัิ 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์
5. ด าเนินการสอบสัมภาษณ ์
6. ประกาศผลโควตา 
7. รายงานตัวโควตา 
8. ประชุมสรปุผล 

8.1 จ านวนและคุณสมบตัินักศึกษา 
8.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การรับนักศึกษา (รับตรง) 
1.หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษา 

1.1. วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครตรง จากปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา 

1.2. ก าหนดรายช่ือคณะกรรมการสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์และรายงานตัวของแต่ละ
หลักสูตร 

1.3. จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
1.4. คุณสมบตัินักศึกษา 
1.5. ก าหนดการ/ปฏิทินการรบัสมคัร 
1.6. พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ ์
1.7. วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการออก

ข้อสอบ 
2. ฝ่ายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และจัดท า

ประกาศรับสมัครของคณะฯ  
3. รับสมัครนักศึกษา 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ พร้อมห้องสอบ 
5. ด าเนินการสอบข้อเขียน 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์
7. ด าเนินการสอบสัมภาษณ ์
8. ประกาศผลรับตรง 
9. รายงานตัวนักศึกษาใหม ่
10. ประชุมสรุปผล 

10.1 จ านวนและคณุสมบัตินักศึกษา 
10.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-33-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปกีารศึกษา 2559 หลักสูตร ด าเนินการรับนักศึกษาประเภทโควตา และประเภท รับ
ตรงโดยใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

(P) ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ ที่ 24  ตุลาคม 2559 หลักสูตรก าหนด
คุณสมบัติการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยใช้ระบบและกลไกของคณะฯ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย มาใช้ในการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรก าหนดการรับนักศึกษา (โควตา รับเฉพาะ
ภาคปกติ จ านวน 20 คน) และ (รับตรง จ านวน 15 คน) โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือ ม.6 วิทย์ -คณิต หรือ 
ศิลป์-ค านวณ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง นอกจากนี้มีการพิจารณาผลการเรียนตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยก าหนดและเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการรับนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วม
ประชุมวางแผนการรับนักศึกษา และสรุปผล พร้อมรายช่ือกรรมการ สอบสัมภาษณ์และรับ
รายงานตัว ส่งไปยังคณะฯ(ฝ่ายวิชาการ) เพื่อด าเนินการแจ้งงานทะเบียนประกาศรับสมัคร
นักศึกษา ตามมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
          (D) การด าเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้มีดังนี้ 
 1. แผนการรับนักศึกษาโควต้าตั้งไว้  20 คน มีนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์ 19 คน 
และมารายงานตัวเพียง 10 คน 
 2. แผนการรับตรงก าหนดไว้ 15 คน ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 21 คน และ
มารายงานตัว 18 คน  
 (C) จากแผนการรับนักศึกษาปี 2559 ได้ก าหนดแผนรับไว้ทั้งหมด 35 คน แต่มี
นักศึกษามารายงานตัวทั้งรอบโควต้าและรับตรง รวม 28 คน ท าให้นักศึกษายังไม่ครบตามแผน 
(ยังขาดอีก 7 คน) ดังนั้นทางหลักสูตรจึงประกาศรับรอบเพิ่มเติมอีก 10 คน ซึ่งมีนักศึกษามา
รายงานตัว 9 คน ท าให้มีนักศึกษาทั้งหมด รวม 37 คน และทางหลักสูตรได้รับไว้ท้ังหมด ซึ่งจาก
สถิติในหลายปีที่ผ่านมาจะมีนักศึกษาพ้นสภาพด้วยเหตุผลต่างๆ หลายประการจึงเป็นเหตุผลให้
ทางหลักสูตรรับนักศึกษาเกินไปจากแผน 2 คน โดยที่นักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้ามามีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด 

(A) จากผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาประเภทโควตาและประเภทรับตรง ปรากฏว่า 
จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวมีจ านวนน้อยกว่าแผนที่ได้ก าหนดไว้ท าให้หลักสูตรต้องเปิดรับ
นักศึกษาเพิ่มเติม และนอกจากนี้ยังท าให้หลักสูตรขาดโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดี เนื่องจากข้อจ ากัดของนักศึกษาที่มาสมัครที่มีจ านวนน้อย ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีการ
พูดคุยกันในระดับหลักสูตรว่าจะต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวเพิ่มเติม
ให้กับนักศึกษาทั้ง ม.6 และ ปวช. ให้รู้จักหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ว่ามีความส าคัญ
อย่างไร นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้มีการพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาโควต้าแล้ว
สัมภาษณ์อย่างเดียวว่าคงจะไม่เพียงพอซึ่งต่อไปอาจจะต้องมีการทดสอบความรู้ทางช่าง ทดสอบ
ความถนัดและทดสอบทัศนคติอีกด้วย 
 
 
 
 
 

 
 
 
MT 3.1-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่  7/2559 วัน
จันทร์ ที่ 24  ตุลาคม 2559 
เรื่อง ก าหนดคณุสมบตัิการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 
 
MT 3.1-1-2 แผนการรับ
นักศึกษาใหม่(อัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา) 
 
MT 3.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ และรับ
รายงานตัว 
 
MT 3.1-1-4 ประกาศการรับ
สมัครนักศึกษา 
 
MT 3.1-1-5 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการออกข้อสอบ 
 
MT 3.1-1-6 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโควตา 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-34-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา  
 

 
 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ดังนี ้

1.อาจารย์ประจ าหลักสตูรร่วมประชุมเพื่อพิจารณา 
1.1 จ านวนนักศึกษา 
1.2 คุณสมบตัินักศึกษา 

2.จัดกลุ่มนักศึกษา เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน 
3.ด าเนินการเรียนปรับพื้นฐาน 

4.ประเมินผลการเรียนปรบัพ้ืนฐาน 
5.ประชุมสรุปผล 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิการเรยีนปรับพื้นฐาน 

5.2. วิเคราะห์ปญัหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อใช้ในปกีารศึกษาถัดไป 
6.ประชุมติดตามและประเมินผล ของระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา 
6.1. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
6.2. ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3. รายงานผลจากอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-35-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูร ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ดังนี้ 
          (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยกับ
นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยให้มุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี ้
 - ด้านวิชาการ  
 - ด้านความประพฤติ  
 - ด้านสภาพแวดล้อมที่นักศึกษามาพักอาศัย ปัญหายาเสพติดและอบายมุกต่างๆ   
          (D) ในวันปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาได้นัดสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ปกครองเป็น
รายบุคคล โดยสอบถามถึงความพร้อมของนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอบถามถึง
การหาที่พักและอาชีพของผู้ปกครอง รวมทั้งได้สอบถามถึงปัญหายาเสพติดและการพนัน 
และหลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสานความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาทุกหลักสูตรภายในคณะ พร้อมท้ังการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 
          (C) หลักสูตรสรุปผลผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่าระบบ
และกลไกดังกล่าวสามารถช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนมากขึ้น แต่ในด้านการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรไม่ได้มีการปรับ
พื้นฐานให้กับนักศึกษาซึ่งอาจจะท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปรับตัวในด้านการเรียนได้         
 (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 
เพื่อทบทวนเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ร่วมพิจารณาแผนและให้ด าเนินการแก้ไข
ในรายละเอียดดังนี้ 
 1. ก าหนดแผนในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้หรือการปรับพื้นฐานให้ชัดเจน เช่น 
ทักษะที่ต้องการจะปรับพื้น การจัดเตรียมงบประมาณ ระยะวันเวลาในด าเนินงาน และจ านวน
อาจารย์ผู้สอน 
 2. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานให้เป็นรูปธรรม 
 3. หากคณะฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หลักสูตรจะ
พิจารณาด าเนินการจัดการเรียนการสอนเอง 
 

 
 
MT 3.1-2-1 แผนเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
MT 3.1-2-2 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
 
MT 3.1.2-3 ประชุมครั้งท่ี  
8/2559 วันอังคารที่ 27 
ธันวาคม 2559 เรื่องทบทวน
การเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 3.0 คะแนน 2.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-36-  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพื่อให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้ง
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดย
มีขอบเขต ดังนี ้
 

 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-37-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 หลักสตูร มรีะบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี ดังนี ้

1. คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประชุมเพื่อวางแผนการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการแนะแนวแก่นักศกึษา 

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดช่องทางและเวลาการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 
5. ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ผลการด าเนินงาน 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี ดังนี ้
          (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพุธท่ี 3 
สิงหาคม  2559  เพื่อวางแผนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา
ด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพิจารณาพร้อมทั้งติดตามและประเมินจากการเลือกและแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 เพื่อบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาลงใน
ระบบต่อไปโดยมีการวางแผนเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อดังนี้ 
 1. การจัดตารางและเวลาให้ค าปรึกษา 
 2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 3. การแนะแนวเรื่องทุนการศึกษา 
 4. การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 
 นอกจากนี้ประธานหลักสูตรยังมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนให้ควบคุมดูแล
นักศึกษาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
          (D) จากการประชุมหลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่นักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้าน
อื่นๆ ตามที่นักศึกษาต้องการ โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
เช่น ตารางนัดหมายในแผนการสอน สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
*กรณีที่นักศึกษามีปัญหาและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้แจ้งประธาน
หลักสูตรให้ทราบอย่างเร่งด่วน            
          (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันครั้งที่ 1/2560  วันศุกร์ที่ 13 
มกราคม 2560 เพื่อร่วมกันประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
อัตราการลาออกของนักศึกษา ซึ่งพบว่าในภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากกรณีที่
นักศึกษาขาดพื้นฐานด้านการค านวณส่งผลให้เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในรายวิชาพื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรม และวิชาศึกษาทั่วไปนั้นอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจาก
ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาส่วนตัว ปัญหายาเสพติด และปัญหาความถนัดหรือความชอบ
ในหลักสูตรที่เลือก และอีกประเด็นหนึ่งยังพบอีกว่ามีนักศึกษาบางส่วนจบช้ากว่าก าหนด
เนื่องจากยังเก็บรายวิชาไม่หมดท าให้ไม่สามารถออกฝึกสอนได้ 
          (A) อาจารย์ประจ าหลักสตูรมกีารประชุมครัง้ที่  4/2560 เมื่อวันพุธท่ี 20 เมษายน 
2560 เพื่อก ากับติดตามผลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และให้มีการรายงานผลพร้อม
หลักฐานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาทางด้านค านวณมีการจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT 4.1-3-1 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 5/2559 วันพุธท่ี 3 
สิงหาคม  2559 เรื่องแผนการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนวแก่
นักศึกษาด้านอ่ืนๆ 
 
MT 3.2-1-1 ตารางก าหนดเวลา
เข้าพบนักศึกษาหรือช่องทางการ
สื่อสารอื่นๆ 
 
MT 3.2-1-2 บันทึกการพบและให้
ค าปรึกษา 
 
MT 3.2-1-3 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2560  วันศุกร์ที่ 13 
มกราคม 2560 เรื่องประเมินผล
การด าเนินงานระบบกลไกการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 
MT 4.1-2-3 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 4/2560  วันพุธท่ี 20 
เมษายน 2560 เรื่องก ากับติดตาม
ผลค าให้ค าปรึกษา และฟื้นฟู
นักศึกษาท่ีผลการเรยีนวิกฤต ิ
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-38-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ติวนอกเวลาจากรุ่นพี่โดยมีการจัดการและควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้
หลักสูตรได้ท าแผนฟื้นฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 โดย
มีการมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
 ในกรณีปัญหาของนักศึกษาที่หายไปที่เกิดจากปัญหาปัญหาทางด้านการเงิน 
ปัญหาส่วนตัว ปัญหายาเสพติด ประธานหลักสูตรมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแล
พร้อมทั้งรายงานผลมายังหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ในข้ันต้น ให้เสนอเรื่องไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้         
1. ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
 1.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
 1.3 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ           
2. หลักสูตรจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21           
3. ด าเนินการตามแผนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการด าเนินการ 
5. จัดท าการจัดการความรู(้KM) เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ด ี
6. น าผลจากการจัดการความรู้ไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-39-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์มีระบบและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
           (P) ประชุมอาจารย์ในหลักสูตรในวาระการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสที่ 14 
กรกฏาคม 2559  เพื่อวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 โดยในที่ประชุมเห็นว่านักศึกษาควรมีทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้ในการท างานทางด้าน
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ทักษะทางสารสนเทศและทักษะทางด้านชีวิตและอาชีพและ
จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติ โดยมีรายละเอียดการพิจารณาและวางแผนดังนี้ 
 1. จัดสรรงบประมาณพร้อมท้ังหาวัสดุฝึกสื่อการสอน 
 2. เตรียมผู้สอนให้มีความพร้อมโดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา
ประสบการณ์ความรู้ 
 3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 (D) หลักสูตรได้น าแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมพร้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ  
 2. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน อาจารย์อรุณ สุขแก้วได้เข้าร่วมโครงการเขียน
โปรแกรม PLC BECKHOFF เพื่อได้น าแนวคิดจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าแนวคิดไป
บูรณาการกับศาสตร์ของสาขาวิชาได้ 
 3.การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งกิจกรรมที่น ามาเป็น
ต้นแบบได้แก่กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2017 
 3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการแข่งขันที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์ เช่นกิจกรรม Teaching Academy  
 3.3 หลักสูตรได้มีการสนับสนุนและสง่เสริมให้นักศึกษาจัดท าโครงงานท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนโดยบูรณาการกับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสามารถ
น าไปต่อยอดเป็นงานวิจัยและเผยแพร่ต่อไปได้ 
 3.4 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาโดยการเข้าร่วมโครงการที่
สะท้อนถึงการช่วยเหลือชุมชุนหรือสาธารณะซึ่งโครงการดังกล่าวอาจจะจัดโดยคณะหรือ
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังนอกและในมหาวิทยาลัย 
 (C) จากการน ากิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนพบว่า 
 1. นักศึกษาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกการค้นหา
วิธีการและความรู้จากแหล่งหรือสื่อต่างๆ มาใช้ในการท ากิจกรรม  
 2. นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งกลุ่มกันท างาน  
 3. ในด้านของน าความรู้ในห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พบว่านักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงเช่น การล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งนอกจากพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาแล้วยังเป็น
การลดงบประมาณของคณะฯ ในการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศลงได้ 
 (A) ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไปนั้นทางหลักสูตรได้มีการ
พิจารณาเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 
MT 3.2-2-1  ภาพถ่ายวัสดุการ
เตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ (ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 
18F722)  
 
MT 4.1-1-1 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 4/2559 วันพฤหัสที่ 14 
กรกฏาคม 2559 เรื่อง แผนและ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในศตวรรตที่ 21 
 
MT 4.1-3-3 ประกาศนียบัตรการ
เข้าร่วมอบรม beckhoff   
 
MT 4.1-3-4 ภาพถ่ายการส่งมอบ
เครื่องเปิดปากถุง 
 
MT 4.1-3-6 ผลการแข่งขันสื่อการ
สอนฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ใน
งาน Teaching Acadamy 
 
MT 4.1-3-7 รูปถ่ายการแข่งขัน
หุ่นยนต์ สสท ประจ าปี 2017 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-40-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 1. ด้านวิชาการ ทางหลักสูตรยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งการประกวด การแข่งขัน การน าเสนอ และพร้อมท่ีจะหาเวทีใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา 
เพื่อให้ครอบคลุมจ านวนนักศึกษามากขึ้น  
 2. การจัดท าโครงงานทางหลักสูตรเน้นให้นักศึกษาได้น าศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์มาใช้ในการท าโครงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและสามารถน าไปใช้
ได้จริงหรือสามารถท าในเชิงพาณิชย์ได้ 
 3. ด้านบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จิตอาสา ความเสียสละ ทางหลักสูตรมี
ความเห็นว่าผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมให้สอดแทรกในรายวิชาได้ เช่นการจัดโครงการที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ซึ่งโครงการเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่สูงมากแต่
สามารถปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาได้ 
  

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

3.2 4.0 คะแนน 3.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การคงอยู่   
ข้อมูลจ านวนนักศึกษานับถึงสิ้นปกีารศึกษา 2559  เป็นดังนี ้

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่
คงอยู ่

จ านวนที่
หายไป 

ร้อยละของการ
คงอยู ่

2553 34 25 0 9 0.00% 

2554 75 45 0 30 0.00% 

2555 35 14 10 11 28.57% 

2556 34 - 19 15 55.88% 

2557 35 - 25 10 71.42% 

2558 36 - 32 4 88.88% 

2559 29 - 29 0 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-41-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 (P) ในวาระการประชุมครั้งที่ 6/2559 วัน จันทร์ ท่ี 26 กันยายน 2559 หลักสูตรฯ มีการ
ประชุมเพื่อวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา โดยในการวิเคราะห์จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
 1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พื้นฐาน การวางแผนการเรียน วิธีการเรียนรู้ 
ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
 2. เงินทุนเพื่อการศึกษาเช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
 3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพย์ติด การพนัน อบายมุขต่างๆ  
 4. การวางแผนการฟื้นฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 
  ประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ พร้อมท้ังรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากน้ีหาก
หลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะ (ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและด าเนินการต่อไป 
          (D) ในปีการศึกษา 2559 จากข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า  
 1) รุ่นปีการศึกษา 2553 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 0.00 พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้วจ านวนร้อยละ 73.35 นักศึกษาจ านวนร้อยละ 26.47 หายไปเนื่องจากรับ
ราชการและได้งานท าในระหว่างเรียนแล้วลาออกประมาณร้อยละ 15 ส่วนท่ีเหลือนักศึกษาพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาอันสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  2) รุ่นปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 0.00 พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้วจ านวนร้อยละ 61.33 นักศึกษาจ านวนร้อยละ 38.67หายไปเนื่องจากรับ
ราชการและได้งานท าในระหว่างเรียนแล้วลาออกประมาณร้อยละ 15 ส่วนท่ีเหลือนักศึกษาพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาอันสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  3) รุ่นปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 28.57 พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้วจ านวนร้อยละ 40.00 นักศึกษาจ านวนร้อยละ 31.43 หายไปพบว่าเกิดจาก
สาเหตุ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันสาเหตุมาจากปัญหาโดยส่วนใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 
 4) รุ่นปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 55.88 นักศึกษาจ านวนร้อยละ 
44.12 หายไปพบว่าเกิดจากสาเหตุ นักศึกษากลับภูมิล าเนาตามผู้ปกครอง นักศึกษามีปัญหายาเสพติด
ต้องได้รับการบ าบัด นักศึกษามีปัญหาทางครอบครัว เป็นต้น 
 5) รุ่นปีการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 71.42 นักศึกษาจ านวนร้อยละ 
28.57 หายไปพบว่าเกิดจากสาเหตุ นักศึกษาย้ายที่เรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 6) รุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 88.88 นักศึกษาจ านวนร้อยละ 
11.11 หายไปพบว่าเกิดจากสาเหตุ นักศึกษาไม่มาลงทะเบียนเรียน 
 7) รุ่นปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100  
          (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมและพิจารณาประเด็นนักศึกษาออกระหว่างเรียนซึ่ง
สาเหตุที่พบมากที่สุด ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาได้งานท าในขณะที่ยังศึกษาอยู่  
ปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาย้ายที่เรียน และปัญหาที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
          (A) หลักสูตรได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยได้พูดถึง
ประเด็นปัญหาที่ท าให้นักศึกษาลาออกระหว่างเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือนักศึกษาให้
สามารถคงอยู่ได้ตลอดจนจบการศึกษา มีข้อสรุปดังน้ี 

MT 3.3-1-1 เอกสาร
การคงอยู่ของ
นักศึกษา 
(http://regis2.rmuts
v.ac.th/information
/studentR/index.p
hp.) 
 
MT 4.3-1-1 รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 
6/2559 วัน จันทร์ ที่ 
26 กันยายน 2559 
เรื่อง การติดตามและ
การประเมินเพื่อให้
การคงอยู่ของ
นักศึกษามีทิศทางที่ดี
ขึ้น 
 
MT 4.3-2-1 รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 
3/2560 วันจันทร์ ท่ี 
20 มีนาคม 2560 
เรื่อง พิจารณา
ประเด็นนักศึกษา
ลาออกระหว่างเรียน 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-42-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 1. จัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น ทุนมลูนิธิพลเอกเปรม ทุน
ช่างกลโรงงาน ทุนต่างๆของมหาวทิยาลัยฯ ทุนจากบริษัทเอกชน 
 2. จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 3. มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละช้ันปี จัดตารางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ในความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารส านักงานหลักสูตรฯ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเช่น ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอน 
ทุนการศึกษา แหล่งงาน และงานด้านพัฒนานักศึกษา 
   
การส าเร็จการศึกษา  
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เป็นหลักสูตรที่มี
การควบคุมโดย คุรุสภา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งอนุมัติและออกให้
โดยคุรุสภาซึ่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรก าหนดให้เรียน 5 ปี  โดยที่เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีการศึกษา 
และฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา และก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนผ่านทุกวิชา
ตามที่หลักสูตรก าหนด จึงจะสามารถออกฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีการศึกษาแล้วก็จะถือว่าส าเร็จการศึกษาซึ่งหลักสูตรมีระบบ
และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีดังนี้ 
          (P) หลักสูตรมีการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการพิจารณา
ถึงการส าเร็จการศึกษาเพื่อวางแผนให้นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการเรียนโดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 1. มีระบบการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน  
3. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาบรรยายเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศกึษา 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 นอกจากนี้ประธานหลักสูตร มอบหมายให้ อาจารย์ณชพรดูแลในเรื่องระเบียบวินัยของ
นักศึกษา มอบให้อาจารย์อรุณดูแลในเรื่องงานวิชาการส าหรับนักศึกษาและการแข่งขันทักษะทาง
วิชาชีพ มอบให้อาจารย์อาคมดูแลการท าโครงงานของนักศึกษาโดยจัดท าแผนการท าโครงงานเพื่อให้
นักศึกษาด าเนินโครงงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และนอกจากนี้ยังมอบหมายให้อาจารย์
ฤทัย ดูแลนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
         (D) หลักสูตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามช่วยเหลือให้
ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีปัญหา  

2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการติวในบางรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ 
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และฝึกทักษะเพิ่มเติมในรายวิชาปฏิบัติ เช่นวิชานิวเมติกส์ PLC เป็นต้น  

3. ในรายวิชาการการฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียน หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปดู
วิธีการสอนในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปฝึกปฏิบัติการสอนจริง 
มีการจัดกิจกรรมเสวนาระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อลดและสะท้อนปัญหาในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

 
 
 
 
 
 
 
 
MT 4.3-1-2 รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 
2/2560 วันศุกร์ที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 
เรื่องพิจารณาการ
ส าเรจ็การศึกษาเพื่อ
วางแผนให้นักศึกษา
ส าเรจ็ตามแผน 
 
MT 3.2-2-1 ภาพถ่าย
นักศึกษาใช้เวลาว่างใน
การเพิ่มเติมทักษะใน
การปฏิบัติวิชาชีพ 
 
MT 3.2-2-2 ส าเนา
โครงการเสวนา
สถานศึกษาเครือข่าย 
 
MT 4.1-2-3 รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 
4/2560 วันพุธท่ี 20 
เมษายน 2560  เรื่อง
วางแผนให้นักศึกษา
ส าเรจ็ตามก าหนด 
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4. มีการจัดอุปกรณ์ชุดทดลองให้มีความทันสมัยและพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้โดยจัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกการเรียนรู้และการสร้างช้ินงาน จัดห้องให้นักศึกษา
ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยตัวเอง 

หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาแต่งกายให้เป็นระเบียบในการเข้าเรียนและฝึกปฏิบัติงานใน
โรงงาน ได้จัดกิจกรรมวิชาการโดยอบรมความรู้การควบคุมระบบอัตโนมัติให้กับผู้สนใจ ส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาในการท าผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ 
ด าเนินการให้นักศึกษาด าเนินโครงงานตามแผนที่ก าหนด ควบคุมการติดตามการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
         (C) จากการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาหรือต้องการแนวทางในการแก้ไขปัญหาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะเข้า
พบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1. การลงทะเบียนเรียน เช่นมาปรึกษาในเรื่องของภาวะวิกฤติหรือรอพินิจ ควรเลือกลงหรือ
ถอนรายวิชาไหนดี ที่ไม่ท าให้นักศึกษาหนักเกินไปในการเรียนหรือพ้นสภาพ 
 2. การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษาแหล่งทุนต่างๆ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่ดนีกั
และค่าครองชีพที่สูงขึ้นท าให้ผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียนพร้อมๆ กันหลาย ๆ คน ไม่
สามารถหมุนเงินได้ทันหรืออาจจะขาดสภาพคล่อง 
 3. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าจัดหาสถานที่ฝึกงาน หรือฝึก
ประสบการณ์สอน ทีไ่ม่ไกล เดินทางได้สะดวกปลอดภัย ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาลงได้ 
 4. ปรึกษาเรื่องการหาหัวข้อโครงงาน การจัดท าโครงงาน การแก้เกรด I วิชาโครงงาน เป็น
ต้น 
 (A) เพื่อให้มีแนวโน้มของการคงอยู่และการจบการศึกษาที่ดีขึ้นหลักสูตรได้มีการประชุมวางแผน
ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 20 เมษายน 2560  โดยพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษา อ่านหนังสือ ต ารา ท าการบ้าน ในตอนเย็นทุกๆ  วัน ที่
ห้องเรียนที่หลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้และสามารถน าเวลารวมมาแลกกับคะแนนจิตพิสัยได้ 
 2. นักศึกษาคนใดที่เป็นติวเตอร์หรือเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ ทางหลักสูตรจะ
คิดเป็นกิจกรรมให้เพื่อใช้ในการส าเร็จการศึกษา 
 3. ในวิชาโครงงานซึ่งท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรแก้ไขโดย
ให้นักศึกษาจัดท าแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนและมีการติดตามจากกรรมการวิชาโครงงานอย่างเป็น
รูปธรรม ชัดเจน  
 4. หลักสูตร ร่วมกับคณะฯ จัดท าแผนฟื้นฟูนักศึกษาที่มีผลการเรยีนอยู่ในภาวะวิกฤต รอพินิจและ
นักศึกษาค้างจบตลอดจนการพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการวางระบบเพื่อให้นักศึกษาจบได้ตามเวลา โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้จัดท าแผนฟื้นฟู และรายงานผลการด าเนินงานมายังคณะฯ (ฝ่าย
วิชาการ) 
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ตารางแสดงแนวโน้มการส าเร็จการศึกษา 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2558 
(คน) 

ปีการศึกษา
2559 

(ปีประเมิน) 
(คน) 

สถานะการเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
ส าเรจ็
การศึกษา 

25 45 14 

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาเนื่องจากนักศึกษาในปีผ่านมามี
จ านวน 2 ห้อง ซึ่งมีจ านวนมาก
มากกว่า  

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในหลักสูตร
เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

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

                1) ด้านหลักสูตร 
                2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
                3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 
                4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
                5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

6) ด้านการวัดและประเมินผล 
7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  

นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการติดตั้งกล่องรับข้อร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
 (C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารลักสูตร ดังนี้ 

โดยภาพรวมนักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  อยู่ในระดับ
....ดมีาก.......  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้  

                1) ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ....3.68..... 
                2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ....4.35..... 
                3) ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ....4.55..... 
                4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ....4.35..... 
                5) ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ...3.66...... 

6) ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .....4.55.... 
7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ..4.20. 

  อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการสร้างแบบประเมินดังกล่าวแล้วทางหลักสูตรได้วิเคราะห์
เพิ่มเติมจากประเด็นของการรับนักศึกษา การส่งเสริมนักศึกษา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยการรับ
นักศึกษานั้นมีข้อแนะน าจากนักศึกษาคือ ทางหลักสูตรควรมีการพิจารณาถึงการวางแผนกิจกรรมก่อน
เปิดภาคเรียนให้แก่นึกศึกษาที่รับมาเนื่องจากนักศึกษามีช่วงระยะเวลาว่างก่อนเปิดภาคการศึกษา เช่น 
การเตรียมเอกสารเนื้อหาตลอดจนความรู้ของนักศึกษาที่ควรจะได้รับก่อนเปิดภาคเรียนตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ไปสู่โรงเรียนต่างๆ ก่อนเวลาเปิดรับสมัครเพื่อนักศึกษาได้มีการเตรียมตัวส าหรับการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อ และวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
MT 3.3-3-1 ผลสรุป
แบบส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสตูร 
 
MT 4.1-3-1 รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 
5/2559 วันพุธท่ี 3 
สิงหาคม 2559 เรื่อง
วางแผนการจัดการข้อ
เรียกร้องของนักศึกษา
และความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตร 
 
MT 3.1.2-3 รายงาน
ประชุมครั้งที่ 8/2559 
วันอังคารที ่ 27 
ธันวาคม 2559 เรื่อง
สรุปผลและปรับปรุง
แผนการบริหาร
หลักสตูรตาม
ข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-45-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

  ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษา นักศึกษาต้องการให้มีสื่อการสอนหรือต าราเอกสารที่
นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ซึ่งทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ท าต ารา
หรือสั่งซื้อหนังสือ ต าราผ่านห้องสมุดต่อไป 
          (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา พร้อมทั้งหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2558 เข้าที่
ประชุมเพื่อวางแผนในการของบประมาณจัดซื้อชุดฝึกและขยายห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
และจัดตั้งชมรม Automation club เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติตลอดจน
การวางแผนประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยมีการก าหนดวันและเวลาในการสมัครให้
เหมาะยิ่งขึ้น 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปีการศึกษา 
2557 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2558 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2559 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการเปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

4.25 4.01 4.19 เพิ่มขึ้น 

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาจะหลักสูตรจะต้องก าหนด เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งการจัดการ จะหมายถึง การสั่งการ การด าเนินงาน การประสานงาน การควบคุมงานและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ในส่วนของข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ การร้อง
ขอ และข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร โดยทางหลักสูตรได้จัดช่องทางการ
ร้องเรียน ไว้ดังน้ี  
 - นักศึกษาสามารถโทรศัพทม์าร้องเรียนกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทันที 
 - หลักสูตรได้จดัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ส าหรับให้นักศึกษาร้องเรียนในกรณีที่ไม่อยาก
ระบุตัวตน 
 - นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ เช่น การเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง แบบสอบถาม และ
การประชุม 
 เมื่อทางหลักสูตรได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาแล้วหลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
 2. รับและรวบรวมข้อร้องเรียนฯ 
 3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนฯ 
 4. ช้ีแจง / ตอบกลับผู้ร้องเรียนฯ 
 5. รวบรวมและสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนฯ 
 6. น าเข้าที่ประชุมระดับหลักสูตรเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-46-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา เช่น ห้องเรียนไม่ เพียงพอ และการ
เบิกจ่ายวัสดุฝึกล่าช้า โดยหลักสูตรได้ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจัดท าห้องเรียนเพิ่มเติม
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ประสานงานไปยังคณะเพื่อด าเนินการขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องเรียน
จากคณะอื่น ๆ เพื่อใช้สอนในรายวิชาทฤษฎี ซึ่งคณะก็ได้ติดต่อไปยังคณะบริหารธุรกิจ เพื่อขอใช้
อาคารชูชาติ เป็นการชั่วคราวไปก่อน 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

3.3 3.0 คะแนน 3.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา  
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
3.1 ระดับคะแนน 3.00 2.00   
3.2 ระดับคะแนน 4.00 3.00   
3.3 ระดับคะแนน 3.00 3.00   

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 คิดเป็นร้อยละที่ส าเร็จ
การศึกษา 

2553 จ านวนรับเข้าในรุ่น 34       
73.52 

จ านวนจบในรุ่น     25   
2554 จ านวนรับเข้าในรุ่น  75      

61.33 
จ านวนจบในรุ่น      28 17 

2555 จ านวนรับเข้าในรุ่น   35     
40 

จ านวนจบในรุ่น       14 
2556 จ านวนรับเข้าในรุ่น    34    

0 
จ านวนจบในรุ่น        

2557 จ านวนรับเข้าในรุ่น     35   
0 

จ านวนจบในรุ่น        
2558 จ านวนรับเข้าในรุ่น      36  

0 
จ านวนจบในรุ่น        

2559 จ านวนรับเข้าในรุ่น       29 
0 

จ านวนจบในรุ่น        



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-47-  
 

หมายเหตุ:  1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีท่ีประเมิน 
  2) ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 
      3) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่ส าเร็จการศึกษา =       จ านวนจบในรุ่น 
                 จ านวนรับเข้าในรุ่น 
 
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2558 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ 31 พฤษภาคม 2560 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด  29 100  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

29 100  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

18 62.07  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 3.45  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

18 62.06  

 - ตรงสาขาที่เรียน 18 62.06  
 - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 0 0  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

0 0  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

1 3.45  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 3.45  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0 0  

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 69.23  
 

คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.46 
 
หลักฐาน สรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นปีการศึกษา 
2558 : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
 
 

 X 100 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-48-  
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คิดเป็นคะแนน ผลการประเมิน 

2.2 60 % 69.23% 3.46 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปกีารศึกษา 2558 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี) 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
    

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 140 5 4.67 
   (2) ด้านความรู้ 125 5 4.17 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 130 5 4.33 
   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 153 6 4.25 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

125 5 4.17 

   (6) ด้านทักษะปฏิบัติ 128 5 4.27 
   (7) ด้านอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิต มทร. 101 4 4.21 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 29 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

29 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

6 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คิดเป็นคะแนน ผลการประเมิน 

2.1 4.5  4.30 4.30 คะแนน 
  บรรลุเปา้หมาย 
  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
2.1 4.50 4.30 4.30  
2.2 รอ้ยละ 60 ร้อยละ 69.23 3.46  

 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-49-  
 

หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

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

1 1011002 ทักษะการเขียน 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1021001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1021002 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 29 27 1 5 9 4 6 2 0 2 0 0 0 0 

4 1021003 ไทยศึกษา 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1021005 จิตวิทยาทั่วไป 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 1021007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 22 22 1 8 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 1024109 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 1024110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 

9 102510155 คณิตศาสตร์ 1 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

10 1025104 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 7 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 

11 1040003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 1040005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ 8 8 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

14 2031001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 22 15 5 1 2 2 0 0 5 1 0 0 0 6 

15 2032002 ฟิสิกส์ทั่วไป 29 24 4 6 5 2 4 3 0 5 0 0 0 0 

16 2032007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 9 9 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-50-  
 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

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

1 10110011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 33 33 2 6 13 7 5 0 0 0 0 0 0 0 

2 1021002 
มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ 20 20 1 4 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 

3 1021008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1022001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 16 16 0 1 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 

5 1022004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 6 6 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

6 1023001 พลศึกษา 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 1023006 แบดมินตัน 10 9 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 1023009 กีฬาลีลาศ 19 19 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1024103 ฟิสิกส์ 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 

10 1024109 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

11 102510155 คณิตศาสตร์ 1 24 13 1 0 1 0 3 2 6 3 0 0 0 8 

12 1025104 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 6 2 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 

13 1040003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1312001 ภาษาอังกฤษ 1 26 25 1 1 3 5 3 10 2 0 0 0 0 1 

15 1312002 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

16 1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ 6 6 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

17 1312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 4 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

18 2031001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 7 6 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 

19 2032007 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-51-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

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

1 14011101 คุณธรรมและความเป็นคร ู 29 28 6 6 2 4 3 3 4 1 0 0 0 0 

2 14011202 เทคโนโลยีการศึกษา 24 24 2 2 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

3 14011303 จิตวิทยาการศึกษา 26 26 5 10 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

4 14011304 การวัดและประเมินผลการศึกษา 19 19 7 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 14011307 หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

6 14012302 การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 19 19 2 4 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

7 14012403 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 14013409 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน 19 19 5 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 14014501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1 25 25 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 14014502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 14016301 โครงงาน 1 19 19 5 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 14110101 งานทักษะช่างพื้นฐาน 1 29 28 8 7 2 7 4 0 0 1 0 0 0 0 

13 1411110158 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 29 27 3 2 4 6 6 4 2 2 0 0 0 0 

14 1411110258 ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 29 28 3 5 6 5 3 3 3 1 0 0 0 0 

15 14112105 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 23 23 14 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 14112106 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

17 14114101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

18 14210101 เขียนแบบพื้นฐาน 29 28 14 5 0 3 1 1 4 1 0 0 0 0 

19 14210102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 32 29 4 2 4 2 7 4 6 3 0 0 0 0 

20 14210103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐาน 29 28 4 10 5 0 4 1 4 1 0 0 0 0 

21 14210204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 26 25 0 0 3 2 5 5 10 1 0 0 0 0 

22 14211101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

23 14211102 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 4 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

24 1421110258 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 32 31 16 3 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 

25 14211203 การออกแบบวงจรดิจิตอล 32 31 10 6 7 5 3 0 0 1 0 0 0 0 

26 14211205 กลศาสตร์ของแข็ง 26 25 3 4 3 7 3 3 2 1 0 0 0 0 

27 14211208 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์ 23 22 3 4 3 5 5 1 1 1 0 0 0 0 

28 1421210158 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 28 28 3 4 5 7 5 2 2 0 0 0 0 0 

29 14212204 อุปกรณ์กลไฟฟ้า 20 20 6 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 1421220558 งานเครื่องมือกล 2 32 31 3 5 8 4 4 3 4 1 0 0 0 0 

31 14212211 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 19 19 2 3 5 2 6 1 0 0 0 0 0 0 

32 14213201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 32 31 4 9 5 4 9 0 0 1 0 0 0 0 

33 14311101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-52-  
 

ข้อมูลสรุปรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 
ลงทะเบีย

น 
สอบ
ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

1 14011102 ภาษาและวัฒนธรรม 27 26 11 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

2 14011104 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ส าหรับครูวิชาชีพ 30 25 9 1 5 0 1 3 6 5 0 0 0 0 

3 14011304 การวัดและประเมินผลการศึกษา 25 25 9 4 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

4 14011305 การพัฒนาหลักสูตร 20 19 13 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
5 14011306 การวิจัยทางการศึกษา 19 19 2 1 9 4 1 2 0 0 0 0 0 0 

6 14012404 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 19 18 13 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7 14013301 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 26 26 1 4 6 2 10 2 1 0 0 0 0 0 

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

9 14014502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2 25 25 17 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 14016302 โครงงาน 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 

11 14111213 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 28 23 2 3 4 1 6 5 2 3 0 0 0 2 

12 14112106 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 9 9 0 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 

13 1421110158 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 23 13 1 0 1 5 3 0 3 9 0 0 0 1 

14 14211102 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 1421110258 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 27 26 4 2 6 7 2 5 0 0 0 0 0 1 

16 14211204 เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม 30 30 5 6 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

17 1421120558 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 30 30 11 2 3 5 7 2 0 0 0 0 0 0 

18 1421120658 นิวเมติกส์และการประยุกต์ใช้งาน 30 29 3 1 5 9 4 6 1 1 0 0 0 0 

19 14211207 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 29 26 3 2 3 4 6 2 6 0 3 0 0 0 

20 14211208 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 1421210258 พลศาสตร์วิศวกรรม 28 28 2 3 5 7 5 4 2 0 0 0 0 0 

22 1421210358 การเขียนแบบเครื่องกล 27 25 5 4 2 2 3 2 7 0 1 0 0 1 

23 14212104 งานเครื่องมือกล 1 27 26 7 5 9 3 2 0 0 0 0 0 0 1 

24 14212206 เครื่องจักรกลอัตโนมัติ 25 25 1 4 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0 

25 14212207 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและ
ผลิต 27 26 4 3 5 5 9 0 0 0 0 0 0 1 

26 14212314 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 19 19 2 1 2 5 5 3 1 0 0 0 0 0 

27 14212319 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 22 22 1 2 8 4 3 4 0 0 0 0 0 0 

28 14213202 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 30 29 2 4 5 8 4 6 0 0 0 0 0 1 

29 14311310 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-53-  
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรฯ ที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต้องมี
การออกแบบหลักสูตรฯ ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง 
ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา
และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

 
 
การออกแบบและปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ  
 หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการต้องใช้อาจารย์ผู้สอนที่มี
ความช านาญในศาสตร์หลายแขนงด้วยกัน เช่นศาสตร์ทางด้านเครื่องกล ศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า 
ศาสตร์ทางด้านการผลิต ศาสตร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
การโปรแกรม ดังนั้นกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฯ ได้ผ่านข้ันตอนต่างๆ ของหลักสูตร
ฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการต่างๆ สามารถแสดงได้ดัง Flow 
chart ดังนี ้
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ความก้าวหน้า
ของศาสตร์นั้นๆ



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-54-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-55-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรฯ
และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 1.ส ารวจความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพื้นฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกัน
คุณภาพ /  อัตลักษณ/์ หลักสูตรทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 
          2.น าข้อมูลที่ไดจ้าการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้หลักสตูรทีส่อดคล้อง
กับความต้องการ โดยการมีส่วนรว่มของผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญด้านวิชาชีพจากภายนอก 
          3.ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อก าหนดของ
หน่วยงาน 
 ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนที่สอนตามเล่มหลักสูตรที่ได้เขียนขึ้นนี้ต้องการปรับเปลี่ยนสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรโดยด าเนินการตาม Flow chart ดังนี ้
 

 
ผลการด าเนินงาน  
 หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรใหม่ ปี 2553 และ
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2558 ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงปี 2558 ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนช้ันปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-56-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 (P) หลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ในสาระรายวิชาของหลักสูตรในประเด็นดังน้ี  
 1) อาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวิชาท าการการวิเคราะหเ์นื้อหาและการสอนเพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาหลักสตูรใหม้ีความทนัสมัย 
 2) ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบตัิ 
 3) การเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูรอาชีวศึกษา 
 4) ปรับปรุงหลักสตูรตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 (D ) การด าเนินในการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรมีดังนี ้
 1) ประธานหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดท าสาระเนื้อหาของ
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและน ามาประชุมเสวนาโดยให้
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านช้ีแจงรายละเอียดเนื้อหาในการสอนเพื่อช่วยกันวิเคราะห์รายวิชาและ
จัดล าดับก่อนหลังของแต่ละรายวิชาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสัมพันธ์กันในรายวิชา ให้
นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ในการเรียนวิชาที่มีความต่อเนื่องกันและให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยี 
 2) หลักสูตรร่วมกันปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นและวิชาปฏิบัติ
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและสาระวิชาทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อรายวิชาที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง และน าเสนอ
คณะเพื่อด าเนินการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
 3) หลักสูตรได้เข้าร่วมเสวนาสถานศึกษาเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 4) น าข้อสรุปและผลจากการเสวนามาประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  (C) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ด าเนินการจัดท าสาระเนื้อหาของรายวิชา ผ่าน
การท า มคอ.3 โดยอาจารย์ผู้สอนยึดหลักการสอนจากเรื่องง่ายไปเรื่องยาก ซับซ้อนน้อยไป
ซับซ้อนมาก วิชาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนจะต้องเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในรายวิชาที่เรียนที่หลัง
ได้ และจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
 ในรายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นและวิชาปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น เมื่อด าเนิน
กานสอนไปแล้วพบว่าเวลาในการสอนกับเนื้อหายังไม่มีความพอดีคือเนื้อหาที่ต้องการสอนมี
มากกว่าเวลาที่ใช้ในการสอน 
 (A) หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรในสาระรายวิชาของ
หลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแต่ยังต้องมีการทวนสอบและติดตาม
หลักสูตรในประเด็นดังน้ี  
 1) การเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูรอาชีวศึกษา 
 2) ปรับปรุงหลักสตูรตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3) มีการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับหลักสูตร 

MT 3.1-1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 7/2559 วัน 
จันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูร 
 
MT 5.1-1-1 โครงการเสวนา
เครือข่ายการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
 
MT 5.1-1-2 ค าอธิบายรายวิชา
และสาระวิชาทางทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ
 
MT 5.1-1-3 มคอ.3 วิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นและวิชา
ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-57-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 4) มีการวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของรายวิชา ตลอดจนรายวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน 
 5) กรณีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต้องมีรายวิชาครบตามมาตรฐานที่คุรุสภา
ก าหนดในการให้ใบประกอบวิชาชีพครู  
 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสตูรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
1.ฝ่ายวิชาการฯแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรประชุมเพื่อด าเนินการ 
 2.1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร 
 2.3. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสตูร 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-58-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2.4. รวบรวมข้อมูลจากมคอ.7 หรอืเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา)  
 2.5. ศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 
3.ฝ่ายวิชาการฯแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสตูร 
 3.1. ทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.2. ทบทวนสมรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสตูร 
 3.3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร (หากม ีมคอ.1 ในหลักสตูรนั้นให้จดัท าตาม
โครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.1)  
 3.4. ออกแบบรายวิชาและจัดท าเนื้อหาสาระรายวิชาตาม 

(1) สมรรถนะของหลักสูตร (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (3) ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร (4) ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร (5) ข้อมูลจากมคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา) (6) ความเหมาะสมและความทันสมัย
ของเนื้อหาสาระรายวิชา 
 3.5. จัดท าหลักสตูรตามแบบฟอรม์ มคอ.2 ของมหาวิทยาลัย 
4.ด าเนินการวิพากษ์หลักสตูร 
5.ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรตามข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสตูร 
6.ฝ่ายวิชาการฯเสนอหลักสตูรแกค่ณะกรรมการประจ าคณะ 
7.เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
8.เสนอสภาวิชาการ 
9.หากผ่าน สวท.แจ้ง สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน (หากมีการปรับแก้จาก สวท. ให้ท าการ
ปรับแก้แล้วเสนอ สกอ. ใหม่ภายใน 30 วัน) 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจาก  มคอ.7 หรือเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา) ศึกษา
ความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

คณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรทบทวนสมรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสูตรปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
ออกแบบรายวิชาและจัดท าเนื้อหาสาระรายวิชาตามสมรรถนะของหลักสูตรความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรข้อมูลจากมคอ .7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

5.1 3.0 คะแนน 3.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-59-  
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 

หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และความรู้ที่น ามาถ่ายทอดนั้นต้องทันสมัย และ
ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-60-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การก าหนดผู้สอน 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน  ดังนี้ 
 (P) หลักสูตร มีการประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 
2560 เพื่อวางแผนการจัดอัตราก าลัง การก าหนดผู้สอนของรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2559 โดยมีประเด็นดังนี้ 
 1. การจัดอัตราก าลังส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ไม่ควรเกิน 15 คาบต่อ
สัปดาห์ เนื่องจากอาจารย์ยังต้องท าพันธกิจอื่นๆ เช่น งานวิจัย การบริการวิชาการ งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการช่วยเหลืองานท่ีคณะฯ มอบหมาย 

2. หลักสูตรได้มีการวางแผนการก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้และ
ประสบการณ์ในรายวิชานั้นๆ ถ้าเป็นรายวิชาใหม่การก าหนดอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาจาก
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการว่าเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับรายวิชานั้นหรือไม่ 

3. การวางแผนผู้สอนในรายวิชาวิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยีและรายวิชาวิธีการ
สอนในห้องประลองและโรงฝึกงานจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่สามารถให้ค าแนะน าเนื้อหาทั้ง
ทางด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกล 
 4. รายวิชาที่มีการฝึกทักษะปฏิบัติ หลักสูตรมีการวางแผนในการก าหนดผู้สอนไว้
มากกว่า 1 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้เท่าเทียมกัน  
 (D) หลักสูตรได้มีการน าระบบกลไกมา ด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอน ซึ่งมีผลการ
ด าเนินดังนี ้
 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันจัดอัตราก าลังเพื่อพิจารณาความเหมาะสมร่วมกัน
โดยพบว่าภาพรวมของภาระโหลดของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 15 คาบต่อสัปดาห์ 
ดังนั้นทางหลักสูตรจึงจัดอัตราก าลังให้กับอาจารย์ประจ านอกจากนี้ยังด าเนินการจ้างอาจารย์
พิเศษ 
 2) หัวหน้าหลักสูตรติดตามผลจากการก าหนดผู้สอน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณา
ถึง (1) จ านวนช่ัวโมงท่ีเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน (2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชา (3) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน เมื่ออาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพิจารณาเสร็จ
เรียบร้อยจะท าการส่งแผนอัตราก าลังให้แก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3) ในปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาวิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงานทาง
หลักสูตรได้ก าหนดผู้สอนไว้จ านวน 2 คนและรายวิชาวิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี ทาง
หลักสูตรก าหนดอาจารยผ์ู้สอนไว้ 2 คน คืออาจารย์ฤทัยและอาจารย์วิมล ซึ่งอาจารย์ทั้งสองทา่น
จะมีความเชี่ยวชาญคนละแขนงกัน 
 (4) ในรายวิชาที่มีการฝึกทักษะปฏิบัติหลักสูตรได้ก าหนดให้มีผู้สอนจ านวน 2 คน เช่น
รายวิชานิวเมติกส์ วิชา PLC วิชาเครื่องมือกล 1 เป็นต้น  
         (C) การก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2559 สามารถประเมินและตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ภาพรวมของภาระโหลดของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากกว่า 15 คาบต่อสัปดาห์
เนื่องจากมีอาจารย์ในหลักสูตรบางส่วนลาศึกษาต่อส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีเวลา
มากพอในการท าผลงานทางวิชาการเนื่องจากต้องใช้เวลส่วนใหญ่ในการเตรียมการสอน การ
จัดท าสื่อการสอน การวัดและประเมินผล 
 2) การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนนั้นหลักสูตรได้พิจาณาจากวุฒิการศึกษา 
ความเช่ียวชาญ งานวิจัยที่ผู้สอนท าและความถนัดหรือสนใจของผู้สอน เช่นหากผู้สอนจบไฟฟ้า 
มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ และท าวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมหรือการสร้าง 

 
 
MT 3.2-1-3 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 
13 กรกฏาคม 2560 เรื่อง แผน
อัตราก าลังก าหนดอาจารย์
ผู้สอน 
 
MT 5.2-1-1 อัตราก าลัง 
 
MT 5.2-1-1 ตารางสอน 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-61-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ออกแบเครื่องจักรที่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติ ก็จะก าหนดให้สอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่น วิชา
นิวเมติกส์ วิชา PLC วิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 (A) ในการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษาต่อๆไป ทางหลักสูตรได้มีการพูดคุยกันว่าใน
รายวิชาหนึ่งๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ ทางหลักสูตรจะต้องก าหนดผู้สอนให้
มากกว่า 1 คนต่อรายวิชา เพื่อเติมเต็มและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้สอนซึ่ งจะ
ส่งผลดีต่อนักศึกษาที่จะได้รับองค์ความรู้ที่มากและหลากหลายกว่าเดิม 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการน าระบบและกลไก มาด าเนินการ ตรวจสอบการ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 ดังนี ้
          (P) หลักสูตรได้มีการวางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
มคอ. 3-4 ดังนี ้
 1) หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดตารางปฏิทินเพื่อใช้ในการก าหนดสง่ รายละเอยีด
ของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
 2) หัวหน้าหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนไปศึกษารายละเอียดค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) พร้อมทั้งการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเพื่อน ามาจัดท า มคอ.3  
           3) มีการประชุมเพื่อให้ผู้สอนไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดท ามคอ. 3-4 โดยพิจารณาถึง
การบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 (D) หลังจากร่วมกันวางแผนหลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3-4 
ดังนี ้
 1) หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ. 3-4 โดยให้ศึกษารายละเอียด
ค าอธิบายรายวิชาใน มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยที่ประชุม ได้มอบหมายให้อาจารย์ฤทัย ประทุมทอง
เป็นผู้รวบรวมจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดท าและส่ ง มคอ.3-4 ให้ถูกต้องและ
ทันเวลาที่ก าหนด จากนั้นรวบรวมเอกสาร ไว้ท่ีหลักสูตรเพื่อรวบรวมข้อมูลพิจารณาประเมินผลการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ต่อไป  
 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อมูล ส าหรับการจัดท า มคอ.
3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) พร้อมทั้งมี
การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา โดยพิจารณาถึงความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และที่ส าคัญจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหรือทิศทางที่สอดคล้องและตรงกัน 
 3) ผู้สอนน าผลจากการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดท ามคอ. 3-4 โดยพิจารณา
ถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้หลักสูตรได้ประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุค
ศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และ
ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
 (C) หลักสูตรฯ ได้ติดตามและตรวจสอบการจัดท าผลการเรียนรู้ (มคอ.3-4)  ของภาค
การศึกษาท่ี 1/2559 และ 2/2559 โดยพิจารณาดังนี้ 
 1) จุดมุ่งหมายของรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  

 
 
 
 
MT 5.2-2-1 มคอ.3 และมคอ.4  
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-62-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2) พิจารณาจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เป็น
รายบุคคล 
 3) การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการน าความรู้จาก
การบกริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน 
 4) พิจารณาถึง วิธีการสอน การวัดและประเมินผล ในด้านต่างๆ เช่นด้านคุณธรรม 
ด้านความรู้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
 5) พิจารณาความเหมาะสมและความหลากหลายของ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ 
 6) พิจาณาการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป 
           (A) ในปีการศึกษาถัดไปทางหลักสูตรจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าผลการเรียนรู้ (มคอ.3-4)  โดยอาจจะต้องใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็น Best 
practice เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับรายวิชาอื่นๆ ต่อไปและนอกจากน้ีจะต้องจัดท าแบบสอบถาม
เพื่อใช้สอบถามกับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนวิชานั้นๆ ว่า มีความพอใจ หรือมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อ
รูปแบบและกระบวนการสอนของอาจารย์ในรายวิชาน้ันๆ ท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชา
การทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ดังนี ้

 
 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบรูณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-63-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
           1.วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการ
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก าลังด าเนินการ หรือก าลังจะด าเนินการว่าสามารถ
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
           2.อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดแผนกิจกรรม
การบูรณาการลงใน มคอ.3-4 
           3.ประเมินสรุปผลการบรูณาการใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูรฯ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญา
ตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมดังนี ้
 (P) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มี
การวางแผนร่วมกันดังต่อไปนี้ 
 1) หลักสูตรฯ มีการประชุม โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 
โดยให้บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการวิจัย การบูรณาการกับงานบริการวิชาการทาง
สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2) การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีการบูรณาการโครงการที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อย่างน้อย 2 โครงการต่อปีการศึกษา 
 (D) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการท าวิจัย 
การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทางหลักสูตรได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เรื่องระบบคัดแยกและบรรจุไข่ไก่ลงแผงโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
สามารถบูรณาการในรายวิชาโครงงานและรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์โดยให้
ให้นักศึกษาท าโครงงานเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย 
 2) หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการโดยจัดโครงการอบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC ในสัปดาห์วิชาการประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็น
ผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมและจัดกิจกรรมการแข่งขันซึ่งได้บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการ
สอนในรายวิชา 
          (C) จากการบูรณาการโครงการต่างๆ กับการเรียนการสอน ส่งผลให้นักศึกษารู้จักวาง
แผนการท างาน การด าเนินโครงการ การท างานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดจากการท า
โครงการ นอกจากน้ีนักศึกษาได้มีความปฏิสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
          (A) หลักสูตรควรเสนอแผนด าเนินโครงการไปยังคณะ เพื่อให้คณะจัดสรรงบประมาณ 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันท าโครงการ กับนักศึกษาทุกๆ หลักสูตร หรือ
บูรณาการในรายวิชาอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT 4.1-3-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2559 เรื่องการ
จัดท า มคอ.3 โดยให้บรูณาการ
กับการเรยีนการสอน 
 
MT 5.2-3-1 ภาพถ่ายนักศึกษา
ท างานโครงงานท่ีบูรณาการกับ
งานวิจัย 
 
MT 5.2-3-2 ภาพถ่ายโครงการ
อบรมการควบคมุระบบอัตโนมัติ
ด้วย PLC 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

5.2 3.0 คะแนน 2.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-64-  
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน า ไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ
จุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) ที่ท าให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาโดยมีขอบเขต ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-65-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-66-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้มี

การด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดังนี ้
 (P) หลักสูตรมีแผนการจัดระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

 1) หลักสูตรได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 วางแผนและ
ก าหนดแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) โดยปรับแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและจะต้องค านึงถึงล าดับการเรียนรู้ของนักศึกษาจากง่ายไปยาก 
 2) หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนการออกข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งการสอบ
ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและต้องสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
นอกจากน้ีหลักสูตรจะต้องมีการสมรถนะของผู้เรียน เช่นสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สมรรถนะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และสมรรถนะเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 3) หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนให้ผู้สอนรายวิชาเครื่องมือกล 1 ปรับปรุงรูปแบบ
การสอนปฏิบัติโดยการจัดตั้งสถานีงานแต่ละสถานี เช่นสถานีงานเลื่อย สถานีงานเจาะ สถานี
งานลับคมตัด เป็นต้น และจะต้องมีการประเมินการเรียนรู้ทุกสถานี 
 (D) หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้โดยการก าหนดให้ 
 1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกวิชาโดยปรับ
แผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2) หลักสูตรได้ด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ทั้งการสอบ
ทฤษฎีและการสอบปฏิบัติและน ามาพิจารณาร่วมกันว่าการประเมินผู้เรียนนั้นครอบคลุมเนื้อหา
รายวิชาและเป็นไปตามค าอธิบายรายวิชารวมทั้งการประเมินนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
รายวิชาหรือไม่ 
 3) นอกจากน้ีหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการเรียนรู้
ของตัวเองว่าปัจจุบันผู้เรียนมีความรู้ขนาดไหน ยังมีจุดไหนที่ตัวเองต้องพัฒนาหรือยังมีความรู้ไม่
เพียงพอ เช่นในรายวิชาเครื่องมือกล จะมีการจัดตั้งสถานีการทดสอบและให้นักศึกษาเข้ามาทดสอบ
ตามสถานีต่างๆ  

 (C) หลักสูตรได้น าเอาระบบและกลไกในการและแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน
สอดคล้องกับ มคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอนก าหนดให้ผู้สอนด าเนินการให้สอดคล้องกับ มคอ. 
3 และมคอ. 4 โดยในปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดรายละเอียดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ครบท้ัง 6 ด้านโดยรายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนนจากการทดสอบ
ย่อยการบ้านงานที่ได้รับมอบหมายการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการตอบค าถามของ
นักศึกษาในช้ันเรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 (A) หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการน า
แนวทางทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากฝ่ายวิชาการของคณะฯ โดยในระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการด าเนินการเช่น ผู้สอนถูกก าหนดให้ส่งตัวอย่าง
ข้อสอบและช้ีแจงการตัดเกรด โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาได้เกรด A ทุกคน หรือเกรด F, W, 
I จ านวนมาก มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มีการติดตามให้มีการจัดท า มคอ.5 , มคอ.6  และมคอ.7 ให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาโดยหลักสูตรมีแผนด าเนินงานในกรณีเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 
 
MT 3.2-1-3 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เรื่องการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4)  
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-67-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ผู้สอนซึ่งได้สอนตามค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดแล้ว ต้องจัดท า มคอ.5 และการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา เพื่อท่ีจะได้วัดผลการเรียนรู้และความเหมาะสมของกระบวนการสอน 
ซึ่งจะน าผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียน
ถัดไป 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
  

(P) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีแนวทางในการวางแผนและการด าเนินการการ 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี ้

1) หลักสูตรได้มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่องการวางแผนและ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบความสอดคล้องของการ
ประเมินผลกับค าอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหารายวิชาในแต่ละรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT 4.1-1-4 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เรื่องการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-68-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2) หลักสูตรได้มีการวางแผนประชุมตรวจสอบการประเมินผลรายวิชาเครื่องมือกล 1 ใน

การสอบปฏิบัติที่มีการจัดตั้งสถานี   
  (D) หลักสูตรได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ เช่น รายวิชาใดที่มีนักศึกษามีผล
การศึกษาในระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25% ประธานหลักสูตรจะต้องท าการช้ีแจงถึงสาเหตุ
ให้ท่ีประชุมรับทราบ และต้องผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรด
จากท่ีประชุมได้และนอกจากน้ีหลักสูตรยังได้ด าเนินการดังนี้ 

 1) หลักสูตรด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมินผลกับค าอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหารายวิชาในแต่ละ
รายวิชา  
 2) หลักสูตรได้ท าการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาช้ันปีที่ 5 จ านวน 2 สมรรถนะ
ด้วยกันคือสมรรถนะทางด้านความเป็นครูและสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ เพื่อทวนสอบความรู้
ของนักศึกษาว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่   
        (C) มีการประชุมเพื่อตรวจสอบเครื่องมือส าหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา รวมถึงมีการวิพากษ์ข้อสอบ และมีการจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          (A) มีการส่งเสริมการสอบวัดผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐาน TQF เพื่อน าประเด็นดังกล่าว
มาพิจารณาส าหรับการทวนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิต่อไป         

MT 5.3-1-2  ภาพถ่ายการ
ทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 5 
 
 
 
 
 

  



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-69-  
 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี ้
 (P) หลักสูตรได้มีการประชุมและช้ีแจงการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี ้
 1) ผู้เรียนต้องประเมินผู้สอนผ่านระบบประเมิน และผู้สอนจะต้องประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 2) ประธานหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษา และ ขอพบอาจารย์
ผู้สอนเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้สอนที่มีผลการประเมินที่ต่ ากว่า 3.51 
 3) กรรมการมีการจัดท ามคอ.7 วิเคราะห์ learning outcomes ของผู้เรียนเพื่อใช้ใน
การจัดการวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียน 
 (D) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) 
 1) จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา  
 2) หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 
 3) หลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้และการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ได้มาตรฐาน 
 (C) กรรมการบริหารหลกัสูตรมีการตรวจสอบมคอ.5 เพื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 
 (A) มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินหรือการตัดเกรด รวมถึง
การกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา 

 
 
 
 
MT 4.1-1-4 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เรื่องการ
ประเมินการจดัการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

5.3 3.0 คะแนน 3.0 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-71-  
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและติดตาม
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  หลักสูตร ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.1) และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อ 19 มีนาคม 2553 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ 24 มิถุนายน 2553 ตลอดจนองค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) ได้
รับรองหลักสูตรเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ มีรายวิชาที่เปิดสอน ตามแบบ มคอ.3 จ านวน 97 วิชา เป็นรายวิชาคณะ
ศิลปศาสตร์ จ านวน 35 วิชา รายวิชาภายในสาขาฯและคณะ จ านวน 62 วิชา 
มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

  ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 
วัน ครบทุกรายวิชา หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขา 
และคณะฯ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีการจัดท า มคอ.5 จ านวน 33 รายวิชา ภาค
การศึกษาท่ี 2/2559 มีการจดัท า มคอ.5 จ านวน 29 รายวิชา 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี 2 และมีการรายงานผลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หนังสือน าส่ง/
รายงานผลการ
ด าเนินการของ



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-72-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

หลักสตูร (มคอ.7) 
ปีการศึกษา 2559 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  หลักสูตรได้ประชุม เพื่อจัดท าคู่มือกระบวนการทบทวนผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์
การพิจารณาเลือกรายวิชา วิธีการ และแบบประเมิน ที่จะน ามาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และได้ก าหนดให้หลักสูตร
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) เป็นผู้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 ใน 2 ภาคการศึกษา จ านวน 25 รายวิชา (จากทั้งหมด 97 
รายวิชา) รายวิชาซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมด 

-คู่มือกระบวน 
การทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิ 
- รายงานสรุปผล
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว  

  หลักสูตร มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 เช่น 
การปรับพื้นฐานด้านการค านวณให้กับนักศึกษา การใช้สื่อทางเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย มาพัฒนา/ปรับปรุง ประกอบด้วย ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่ การปรับพื้นฐานการเรียน การฝึกทักษะทางด้านการคิดในวิชาค านวณ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย รวมถึงใช้สารสนเทศต่างๆ พร้อมทั้งการ
วางระบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ เช่น การแข่งขัน
หุ่นยนต์ การประชุมวิชาการ และการแข่งขันในโครงการ Teaching academy 

ร ายงานผลการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ในการเรียนการ
สอนและการเข้า
ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น ใ น
โครงการต่างๆ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  หลักสตูรได้รับ อาจารย์ใหม่คืออาจารย์อาคม สุดราม เพื่อมาแทน อาจารยณ์ชพร รัตนา
ภรณ ์ที่จะเกษียณในปี พ.ศ. 2560 และเริม่ท าการสอนในภาคการศกึษา 1/2559 

 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  - อ.อรุณ สุขแก้ว โครงการอบรม PLC Beckhoff 
- อ.สุจริต สิงหพันธุ ์  อ.ณชพร รัตนาภรณ ์อ.ฤทัย ประทุมทอง ผศ.วิชาญ เพชรมณ ีเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ผูส้อนเพื่อผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ประกาศนียบตัร 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-73-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์
() 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

N/A N/A ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (5ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ ไม่ม ีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรครศุาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ (5ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์คา่เฉลี่ยคะแนน 4.19 จาก
คะแนนเตม็ 5 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ในปีการศึกษา 2559 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ (5ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสม์ีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.29 
จากคะแนนเตม็ 5  

 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หมายเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้อหรือรายละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คิดเป็นคะแนน ผลการประเมิน 

5.4 80 % 100% 5 คะแนน 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-74-  
 

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

สอน 
วิธีแก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-75-  
 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(เรียงตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ

ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
14-210-204 
คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 

1/2559   ควรมอบหมายช้ินงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะมากยิ่งข้ึน 

 

14-211-203 
การออกแบบวงจร
ดิจิตอล 

1/2559   ควรมอบหมายชิ้นงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะมากยิ่งข้ึน 

 

14-112-106 
วงจรดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเล
อร์ 

1/2559   ควรมอบหมายชิ้นงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะมากยิ่งข้ึน 

 

14-211-102 
วงจรและอุปกรณ์
อิเล้กทรอนิกส ์

1/2559   ควรมอบหมายชิ้นงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะมากยิ่งข้ึน 

 

14-211-208 นิว
แมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ประยุกต ์

1/2559   ในปีต่อไปได้ปรับปรุงหลักสูตร  

14-111-101 
วิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

1/2559   การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส ์  

14-111-102 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

1/2559   ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าให้ตรงกับการสอบ
มาตรฐาน 

 

14-210-101 
การเขียนแบบ
พื้นฐาน 

1/2559   เพิ่มสื่อช่วยในการมองภาพฉายของช้ินงานทรง
เหลี่ยมตัดเอียงและทรงกระบอกตัดเอียงเพื่อ
ช่วยในการอธิบายได้ง่ายขึ้น 

 

14-211-205 
กลสาสตร์ของแข็ง 

1/2559   -ปรับเนื้อหาให้น้อยลงแต่เน้นในส่วนที่จ าเป็นให้
มากขึ้น 
- จัดเวลาส าหรับติวแบบฝึกหัดนอกเหนือจาก
เวลาเรียนปกติ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 90 นาที
และก าหนดให้ส่งงานให้ตรงเวลา 

 

14-016-301 
โครงงาน 1 

1/2559   - การจัดท าเอกสารการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ

ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่ม ี
- การให้คะแนนไมค่วรมาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
เพียงฝ่ายเดียวเพราะจะท าใหเ้กิดความล าเอียง 
 

14-213-201 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการเขียนแบบ 

1/2559   การออกแบบและเขียนแบบควรมทีั้งสองส่วนท้ัง
เครื่องกล แลไฟฟ้า ให้มีความสมดลุกัน 

 

14-210-102 
คอมพิวเตอร์และ
การเขียน
โปรแกรม 

1/2559   ไม่ม ี  

14-013-409 
วิธีการสอนในห้อง
ประลองและโรง
ฝึกงาน 

1/2559   ไม่ม ี  

14-212-204 
อุปกรณ์กลไฟฟ้า 

1/2559   ปรับปรุงเนื้อหาใหส้อดคล้องกับยุค Thailand 
4.0 

 

14-110-101 
ปฏิบัติงานทักษะ
ช่างพื้นฐาน 1 

1/2559   จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ตะไบ ใบเลื่อย วง
เวียน ฉาก ใบวัดมุม เกจต่างๆ  

 

14-212-207 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงานออกแบบ
และผลิต 

2/2559   เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2558ท าให้
รายวิชานี้ไมม่ีในหลักสูตรอีกต่อไป 

 

14-212-206 
เครื่องจักรกล
อัตโนมัต ิ

2/2559   เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2558ท าให้
รายวิชานี้ไมม่ีในหลักสูตรอีกต่อไป 

 

14-213-202 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงานออกแบบ 

2/2559   การออกแบบและเขียนแบบควรเน้นไปที่การท า
หุ่นยนต ์

 

      
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน ที่คะแนนเฉลี่ย 4.89 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน ที่คะแนนเฉลี่ย 4.92 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อการท างาน การ
เข้าช้ันเรียน และเคารพกฎระเบียบ มีเพียง
นักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ตรงต่อเวลาและ
ขาดความรับผิดชอบ 

ผู้สอนนัดพบนักศึกษาที่มีปัญหา และ
สอบถามถึ งสาเหตุของการกระท า
ดังกล่าว พร้อมอบรมหรือให้ค าแนะน า
เพิ่ม เติม และบอกรายละเอียดของ
นักศึกษาให้อาจารย์ท่านอ่ืนทราบ 

ความรู ้ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากช่ัวโมงเรียนในแต่ละ
วันยาวนานจนไม่สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ต น เ อ ง ทุ ก ร า ย วิ ช า  ท า ใ ห้ ไ ม่ มี ก า ร
เตรียมพร้อมความรู้ก่อนเข้าเรียน 

เพิ่มพูนทักษะการศึกษาค้นคว้าให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มอบหมายงานท่ี
เป็นโครงงานย่อยโดยค านึงถึงการศึกษา
ด้วยตนเอง  และทดสอบเป็นระยะๆ และ
จัดเพิ่มเอกสารส าหรับค้นคว้า พร้อมท า
คู่ มื อการค้ นคว้ าและช่ือเว็ บไซต์ ให้
นักศึกษา 

ทักษะทางปัญญา การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะการคดิ
แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ขปั ญห า โ ดย ใ ช้ ก า ร วั ด
ความสามารถจากการท ารายงาน ไม่
สามารถวัดได้กับนักศึกษาบางคน เพราะ
พบว่านักศึกษาคัดลอกรายงานจากสื่อ
ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

ปรับปรุ งวิธีการประเมินผล เพื่อให้
สามารถประเมินทักษะทางปัญญาได้
อย่ าง ชัด เจน รวมถึ งก าหนดระดับ
ความสามารถทางปัญญา และตัวช้ีวัด ที่
จะสะท้อนให้เห็นความสามารถในการ
คิดที่วัดได้ทั้งจากรายงานกิจกรรม และ
การตอบโต้ในช้ันเรียน เน้นการประเมิน
ที่การน าเสนอปากเปล่า โดยก าหนด
ค าถามหรือประเด็นให้นักศึกษาวิจารณ์
หรือประเมิน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ
คลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาโดยทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดมีีเพียงเป็นส่วนน้อยท่ีต้อง
ปรับปรุง 

ควรมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการ
แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมในการเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่  เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้มีร่วมกัน
เรียนรู้ และช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน
ของนักศึกษาโดยทั่ ว ไปอยู่ ใน เกณฑ์ที่
อาจารย์ผู้สอนพอใจ 
- การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่พบว่านักศึกษาไม่ให้
ความสนใจที่จะฝึกฝนด้วยตนเอง 

ส่ ง ตั ว แทนนั กศึ กษาอบรมก า ร ใ ช้
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อมาขยายผล
ให้แก่นักศึกษาคนอื่นพร้อมทั้งส่งเสริม
และมุ่งเน้นด้านภาษาต่าง ประเทศโดย
การกิจกรรมให้มีความสนุกส าหรับการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี         ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………2……………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……2………… 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย ์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
โครงการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนเพ่ือผลิตสื่อการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

5 คน - ได้รับความรู้ในการจัดท าสื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ การท าแผนบทเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

ส าเนา
โครงการ 

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

5.1 ระดับคะแนน 3.00 3.00 3.00  
5.2 ระดับคะแนน 3.00 2.00 2.00  
5.3 ระดับคะแนน 3.00 3.00 3.00  
5.4 ระดับคะแนน 5.00 ร้อยละ100.00 5.00  

 
 

หมวดที่ 5 
การบริหารหลักสูตร 

 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาในอนาคต 

ชุดฝึกมีราคาค่อนข้างสูง
ท าให้จัดซื้อยาก 

งบประมาณที่ไดร้ับไม่เพียงพอท าให้บาง
รายวิชาสอนได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 

ด าเนินการท าเรื่องเสนอคณะฯ และวางแผนใน
การจัดซื้อให้ถูกต้องตามความจ าเป็น 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ขาดประสบการณ ์

การบริหารอาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท าให้เกิดผลกระทบตอ่การ
บริหารงานในหลายๆ ด้าน 

หาแหล่งแนะน าให้ความรู้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและจดัอบรมในระบบงานต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

                                  
                                         

                              
                                       

1.                                  
2.                                  
3.                                            
4.      

                                             
                               -                

                        

                                                  
                           

                                                   

                                   

                                   

 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรน าระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะฯ โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี ้
 (P) หลักสูตรมีการประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันที่จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยมี
ประเด็นการพิจารณาถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ความต้องการใช้
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับ
นักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
 1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อก าหนดแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
เพื่อให้เพียงพอกับนักศึกษา 
 2. หลักสูตรแจ้งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุน ให้งานพัสดุของคณะด าเนินการ
จัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  3. หลักสูตรน าสิ่งสนับสนุนท่ีได้มา เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. น าผลการประเมินมาใช้ปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MT 4.3-2-1 
รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 3/2560 เรื่อง
การพิจารณาถึง
ความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรยีน
การสอน 
 
  



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-81-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 (D) หลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ส านักวิทยบริการที่มีเอกสาร ต ารา มี
ห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการได้มีการ
วิเคราะห์ความต้องการของเอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร และจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของนักศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีการ
สนับสนุนสื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลภายใน และต่างประเทศ 
รวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา นอกจากนั้นยังมีระบบการ
บ ารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณ์บางอย่างที่มีการ
ปรับเปลี่ยน ซ่อมบ ารุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความสะดวกเหมาะสมเพียงพอส าหรับ
การใช้งานของนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยังให้ความส าคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ชุดฝึกอุปกรณ์กลไฟฟ้า และชุดฝึกการควบคุมผ่านระบบโครงข่ายหรือสิ่ง
สนับสนุนอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตร 
 (C) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
      1.ห้องเรียนยังมีน้อยเนื่องจากคณะฯ อยู่ในช่วงของการขยายหลกัสูตรและหลักสตูร
มีแนวทางในการแก้ไขด้วยการขอใช้พื้นที่ของคณะบริหารธุรกิจ ในขณะเดียวกันทางคณะฯ ก็ก าลัง
สร้างอาคารเรียนรวมของคณะฯ เอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 
 2. ชุดฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ต่างๆ มเีพียงพอ แต่ทางหลักสูตรจะต้องหา
อุปกรณ์หรือเครื่องมือเฉพาะด้าน เพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศกึษา 
 3. พื้นที่และบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยควรไดร้ับการปรับปรุงเพือ่ให้เหมาะแก่การหา
ความรู ้
 (A) ในปีการศึกษา 2560 ทางหลกัสูตรมีแผนท่ีในการจัดหาชุดฝึกทางด้านระบบ
อัตโนมัตเิพื่อน ามาใช้ในการเรยีนการสอนเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และทางหลักสูตรได้
ปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกงานใหม้ีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนากลุ่ม ห้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันส านัก 
วิทยบริการที่มีเอกสาร ต ารา มีห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ
มหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของเอกสาร ต ารา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวก
แก่นักศึกษาในทุกปี นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนสื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
เป็นข้อมูลจากภายในและต่างประเทศรวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา  
       นอกจากน้ี คณะ/หลักสูตรยังให้ความส าคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 
เช่น จัดหาชุดฝึกและทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อพัฒนางานวิจัยหรือการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-82-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี ้
 (P) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดร้่วมกันวางแผนในการจดัท าแบบสอบถามความพงึ
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยได้พูดถึงประเด็นท่ีควรน ามาประเมิน 
เช่น อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด เป็นต้น 
 (D) หลักสูตรได้น าผลจากการวางแผนมาจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (C) หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การ ด าเนินงานโดยการจัดหาสื่ออุปกรณ์การสอน 
อุปกรณ์ วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ และจากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความพึงพอใจของ
หลักสูตรพบว่า  

1. ความพึงพอใจต่อห้องเรียน อุปกรณ์ตา่งๆ คิดเป็น 3.67 อยู่ในระดับ พอใช้ 
2. ความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการและความเพียงพอ คิดเป็น 3.67 อยู่ในระดับ พอใช้ 
3. ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ คิดเป็น 4.08 อยู่ในระดับ ด ี
4. ความพึงพอใจต่อห้องสมุด คิดเป็น 3.83 อยู่ในระดับ พอใช้ 
5. ความพึงพอใจต่อสนามกีฬา ที่ออกกก าลังกาย ท่ีอ่านหนังสือ คิดเป็น 3.58 อยู่ใน
ระดับ พอใช้ 

 (A) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งหลักสูตรจ าเป็นที่จะต้องน าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่น การเพิ่มจ านวนห้องเรียน การเพิ่มครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์เฉพาะด้าน นอกจากนั้นจะต้องวางแผน เพื่อปรับปรุงสภาพบรรยากาศต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษามากยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
MT 6.1-2-1 ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 

 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

6.1 3.00 3.00 
 บรรลเุป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 ระดับคะแนน 3.00 3.00 3.00  

 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-83-  
 

หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

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

  
 

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

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
………………………………………………........................................................ ......................................................... 
……………………………………………….................................................................................................................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
……………………………………………….................................................................................................................  
………………………………………………................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-84-  
 

หมวดที่ 7 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ปรับปรุง/พัฒนา ห้อง
เก็บของใต้ห้องพัก
อาจารย์ให้เป็นห้อง
กิจกรรมนักศึกษา  

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2560 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
และอาจารย์ในหลักสูตร 

การจัดท าห้องดังกลา่วเสร็จเรียบรอ้ย
พร้อมใช้งาน 

ปรับปรุง/พัฒนา ห้อง
การเรยีนการสอนวิชา
เครื่องจักรกลอัต 
โนมัติ (14103) 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2560 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

การจัดท าห้องดังกลา่วเสร็จเรียบรอ้ย
พร้อมใช้งาน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 
- โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
 N/A 
 
 
 
 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-85-  
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

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

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 

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

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 

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

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 

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

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 

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



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-86-  
 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-87-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-88-  
 

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายสุจริต สิงหพันธุ์ อาจารย์ ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 
2527 

2 นายณชพร รัตนาภรณ์ อาจารย์ ค.อ.ม. (เครื่องกล) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2551 
2532 

3 นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ อาจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-ม.วลัยลักษณ์ 

2553 
2549 

4 นางสาวฤทัย ประทุมทอง อาจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2554 
2545 

5 นายวิมล บุญรอด อาจารย์ วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สัมพันธ์ -ม.สงขลานครินทร์ 
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้ 

2555 
2542 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-89-  
 

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

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายสุจริต สิงหพันธุ์ อาจารย์ ค.อ.ม.  
ค.อ.บ.  

(เครื่องกล) 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 
2527 

2 นายณชพร รัตนาภรณ์ อาจารย์ ค.อ.ม.  
ค.อ.บ.  

(เครื่องกล) 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2551 
2532 

3 นายอรุณ สุขแก้ว อาจารย์ ค.อ.ม.  
ค.อ.บ.  

(ไฟฟ้า) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2554 
2551 

4 นางสาวฤทัย ประทุมทอง อาจารย์ ค.อ.ม.  
ค.อ.บ.  

(ไฟฟ้า) 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สัมพันธ์ -ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2554 
2545 

5 ผศ.วิชาญ เพชรมณี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม.  
 
ค.อ.บ.  

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
(อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์) 

สัมพันธ์ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2549 
 

2541 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-90-  
 

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

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

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

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-91-  
 

ตารางท่ี 1.1-5 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา .......... 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด า เนิน งาน
หลักสูตร 

   

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

   

 

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 อนการ เปิ ดสอนในแต่ ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

 

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

   

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-92-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

   
 

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

   

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การ เรี ยนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

   

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

   
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-93-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

   

 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาปี
สุ ดท้ า ย /บัณฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุณภ าพ
หลักสูตร เฉลี่ ย ไม่น้อยกว่ า 3 .5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   

 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-94-  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปีการศึกษา .............. (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 

     
     

 
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 

     
     

 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-95-  
 

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 

     
     

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-96-  
 

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 ............(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 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-97-  
 

 
ตารางท่ี 2.2-6บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปีการศึกษา ............ 
(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 

     
     

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-98-  
 

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 าหนกั 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-99-  
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีปฏิทิน2559 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

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 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ส าหรับการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม 
บุษราคัม ทองเพชรและฤทัย ประทุม
ทอง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 

MT 4.2-1-1 

2 การออกแบบและสร้างเครื่องยีผลตาลโตนดเพื่อการ
แปรรูปอาหาร 

อรุณ สุขแก้ว  วิมล บุญรอดและสุจริต
สิงหพันธุ์  

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54 

MT 4.2-1-2 

3 การสร้างและประเมินเครื่องยีน้ าตาลโตนดผง  วิมล บุญรอด สุจริต สิงหพันธุ์และฤทัย 
ประทุมทอง 

การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54 

MT 4.2-1-3 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-100-  
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2559 (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 
     
     
     



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-101-  
 

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 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-102-  
 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2ปีปฏิทิน..............(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพส์ืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(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 
     
     

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-103-  
 

ตารางท่ี 4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน.............. 
(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 
     
     

 
 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-104-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีปฏิทิน 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 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

4.     
     
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 

     
     



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-105-  
 

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 

     
 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 



 

รายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในหลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนกิส์ ปีการศกึษา 2559-106-  
 

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 

     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีปฏิทิน.............. 
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ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนกั 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

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

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผ่าน  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.50 

4.30 
 4.30 

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

60% 
18 

69.23% 3.46 
26 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

 

 

  
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00 ระดับ 2 2.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4.00 ระดับ 3 3.00 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 ระดับ 3 3.00 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 ระดับ 3 3.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.00   1.56 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 

0 
0 0 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20% 
1 

20% 1.67 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

20% 0.6 
12% 3 5 
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ตารางท่ี A ผลการประเมนิรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

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

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 ระดับ 2 2 

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน 3 ระดับ 3 3 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ80 ร้อยละ 100 5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ระดับ 3 3 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    2.95 
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ตารางท่ี B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัยน าเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ ์

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 : การก ากับมาตรฐาน หลักสตูรเป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ หลักสตูรเป็นไปตามมาตรฐาน
กรอบคุณวุฒ ิ

2 : บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 
2 - - 3.88 3.88 ระดับคุณภาพดี 

3 : นักศึกษา 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 : อาจารย ์ 3 2.19 - - 2.19 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 : หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.33 - 3.25 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  
ผลการประเมิน 2.51 3.25 3.88 2.95 ระดับคุณภาพปานกลาง 

คุณภาพปาน
กลาง 

คุณภาพดี คุณภาพ
ดี 
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ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

 
 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2559 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1.  การเรียนการสอนให้ทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 

     

2. การจัดหาครุภัณฑ์ทางด้านหุ่นยนต์หรือ
แขนกล ในงานอุตสาหกรรม 

     

      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
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