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บทสรปุผูบรหิาร 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําข้ึนเพ่ือใชจัดการ 
เรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรฉบับนี้ได 
จัดทําใหมีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลย ี
ทางดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษย 
มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีความรูความสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหมเปนวิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสาร ซ่ึงเปนการบูรณาการองคความรู 
ดานวิศวกรรมรวมกับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปจจุบันเขาดวยกัน อีกท้ังยังมุงเนนสงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแกนักศึกษา และบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 
ตอไป 

สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการดําเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
“ศรีวิชัย QA” ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ ทางดานการเรียนการสอนซ่ึงไดมีการดําเนินงาน
ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560–วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 จํานวน6 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 
1: การกํากับมาตรฐานองคประกอบท่ี 2: บัณฑิตองคประกอบท่ี 3: นักศึกษาองคประกอบท่ี 4: อาจารย 
องคประกอบท่ี 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียนและ องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 องประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.17 อยูในระดับดี โดย ดาน
ปจจัยนําเขา (Input) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.13 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ (Process) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 
3.25 อยูในระดับคุณภาพดี โดยมีคาคะแนนในแตละองคประกอบดังนี้ 

 
องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 
 ผลการประเมิน  :  ผาน  

หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ 
มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน  ซ่ึงทุกคนเปนอาจารย ประจําหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร และทําหนาท่ี
เปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน  ระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน    
อีกท้ังอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีตรงและสัมพันธกับสาขาวิชา ซ่ึง เปนไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 
 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห 

- หลักสูตรควรมีการวางแผนในการบริหารหลักสูตรและกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือกํากับ ติดตาม และ 

ทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
 ไมดําเนินการประเมินในองคประกอบนี้เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาจึงยังไมประเมินในองคประกอบนี้ 
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 
 ผลการประเมิน : 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงาน

ในตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ในระดับ 3.00 ตัวบงชี้ชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ในระดับ 
3.00 และตัวบงชี้ชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ในระดับ 3.00  

 จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ   
- อาจารยตองจัดทําแผนเปนรายชั้นป โดยเนนการฝกทักษะในศตวรรษท่ี 21 นอกเหนือจากการฝก

ทักษะในรายวิชา โดยเฉพาะทักษะทางคอมพิวเตอร และระบุวาเม่ือฝกเสร็จแลวไดผลลัพธอยางไร 

องคประกอบที่ 4: อาจารย 
 ผลการประเมิน :  3.63 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบงชี้

ชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ใน ระดับ 3.00  ตัวบงชี้ชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 
3.89 และตัวบงชี้ชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ในระดับ 4.00  

 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ   
- ควรมีแนวทางสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในระดับท่ีสูงข้ึน 

- การพัฒนาอาจารยโดยการสงเสริมการเขียนงานวิจัย และการตีพิมพในระดับท่ีสูงข้ึน 

องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 ผลการประเมิน : 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงาน

ในตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ใน ระดับ 2.00 ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 3.00 ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผลผูเรียน ในระดับ 2.00  

และตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รอยละ 

100  ระดับ 5.00 

 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ   

- ควรมีการวางแนวทางในการพัฒนาการเชื่อมโยงในการพัฒนาการเรียนการสอน  

- ควรจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรโดยเนนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

- ควรออกแบบเครื่องมือในการทวนสอบใหเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมและเท่ียงตรง 

องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ผลการประเมิน : 3.00  ระดับปานกลาง  ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานในตัว

บงชี้ชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระดับ 3.00   

 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ   

- ควรจัดทําแผนเพ่ือเสนอของบประมาณในการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมีสภาพสมบูรณและเพียงพอ

ตอการใชงานของนักศึกษา 

- ควรเนนสิ่งจําเปนในการเรียนของนักศึกษา หรือใชเครือขายในการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรู 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห 

หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานในการบริหารหลักสูตร TQF อยางตอเนื่อง อาจารยประจําหลักสูตรมี การ
ประชุมเพ่ือติดตามการทํางานเปนประจํา 

 
จุดแข็งในภาพรวม 

    1. ความหลากหลายของนักศึกษาท่ีเขาเรียนเปนสวนเสริมในการทําใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกันมาก
ข้ึน ท้ังจากอาจารยและจากนักศึกษาเทียบโอน 

    2. อาจารยมีการวางแผนในการถายทอดขอมูลระหวางนักศึกษา4ปและนักศึกษาเทียบโอนใหมีความ
เหมาะสมไดเปนอยางดี 

    3. อาจารยมีความใกลชิดกับนักศึกษาทําใหนักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนและการทํากิจกรรมได
เปนอยางดี 

 
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  

1. ควรวางแผนในการรับนักศึกษาใหชัดเจน 

2. ควรกําหนดแผนในการพัฒนาอาจารยแตละดานใหชัดเจน 

3. ควรมีแผนในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหชัดเจน 

4. คอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายมีไมเพียงพอตอนักศึกษา 

5. อาจารยมีไมเพียงพอตอจํานวนรายวิชาขอเปดของนักศึกษาเทียบโอน 

6. รายวิชาท่ีมีลักษณะของเนื้อหาซํ้าซอน เชน วิชาฟสิกส 2 และวิชาสนามแมเหล็ก 

 

แนวทางพัฒนาเรงดวน   
1. ควรประเมินแผนการรับนักศึกษาตามท่ีไดวางแผนไว 

2. จัดใหมีการเขารวมตามความตองการในการพัฒนาตนเองของอาจารยในหลักสูตร 

3. จัดทําแผนในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนรูปธรรม 

4. เพ่ิมจํานวนนักศึกษาเขาเรียนใหมากข้ึน โดยการประชาสัมพันธ/แนะแนวการศึกษาเพ่ิมข้ึน   

5. จัดทําแผนการขอจํานวนครุภัณฑโดยวิเคราะหความทันสมัยของเทคโนโลยี  

6. จัดทําแผนอัตรากําลังอาจารยท่ีจะเขามาทดแทนอัตรากําลังเดิม 

7. จัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ท้ังทางดาน

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและตําแหนงการทํางาน 
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บทนํา 
 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เปนศาสตรท่ีมุงเนน ดาน
ทักษะการปฏิบัติและการสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ศรีวิชัย ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี คุณภาพใหมี
ความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ สรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ท่ีมุงเนนการพัฒนา 
กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
ท้ังนี้เพ่ือใหบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ 
สิ่งแวดลอม มีความคิดเชิงสรางสรรค รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา“ศรีวิชัย QA”ซ่ึงเปนไปตาม กระบวนการในการบริหารจัดการ
ทางดานการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ สาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริหารจัดการการ เรียนการสอนใหมีผล
มาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมท้ังกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ การเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ นั่นคือ“บัณฑิต นักปฏิบัติ” 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเปดสอนครั้งแรกในป
พ.ศ. 2558 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ตอมาในปพ.ศ.2560 จึงยายมาสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตรดังตอไปนี้ 
  1. อาจารยนเรศ ขวัญทอง   ประธานหลักสูตร 
  2. อาจารยภูมินทร อินทรแปน  กรรมการประจําหลักสูตร 
  3. อาจารยกัญญาภัค ศรีสุข  กรรมการประจําหลักสูตร 
  4. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน สากุล กรรมการประจําหลักสูตร 
  5. อาจารยสุรินทร กาญจนะ  กรรมการประจําหลักสูตร 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ  
ตารางที่ 1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ค ะ แ น น
ประเมิน ตัวหาร 

องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน  
ตัวบงชี้1.1การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด
โดย สกอ. 

ผาน ผาน/ไมผาน ผาน ไดมาตรฐาน 

ระดับปริญญาตร ี     
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน  ผาน  
2.  คุณสมบัติ ของอาจารยประจํ า
หลักสูตร 

ผาน  ผาน 
 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผาน  ผาน 
 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แหงชาต ิ

 
 

ไมประเมิน 
 

ตัวบงชี้  2.2 (ปริญญาตรี ) บัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

 
 

ไมประเมิน 

 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00   3.00 ปานกลาง 
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.00   3.00 
ปานกลาง 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00   3.00 ปานกลาง 

องคประกอบที ่4  อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

3.00   3.00 ปานกลาง 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 5.00   3.89 ด ี
ตัวบงชี้  4.2.1รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
1*100 

20 5.00 ดีมาก 
5 

ตัวบงชี้  4.2.2รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 
 
 

 

1*100 

20 1.67 นอย 
5 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ค ะ แ น น
ประเมิน ตัวหาร 

ตัวบงชี้  4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

 2.8*100 
56 
 

5.00 ดีมาก 5 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4.00   4.00 ด ี
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3.00   2.00 นอย 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00   3.00 ปานกลาง 

ตัวบงชี้ 5.3การประเมินผูเรียน 
3.00   2.00 นอย 

ตั วบ ง ชี้  5 .4  ผลการ ดํ า เนิ น ง าน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.00 
8*100 

100 5.00 ดีมาก 
9 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.00   3.00 ปานกลาง 

เฉลีย่รวมทุกตวับงชี ้ 3.17 ด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ

ที ่

คะ 

แนนผาน 

จาํนวน

ตวับงชี ้

I P O คะแนน

เฉลีย่ 

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

1 ผานการประเมนิ หลักสตูรไดมาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลีย่ 
ของทกุตวับงชี ้
ในองคประกอบ 

ที่ 2 -6 

2 
- - - - 

ไมประเมิน เนื่องจากยังไมมี
บัณฑิตจบการศึกษา 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.63 - - 3.63 ระดับคุณภาพดี 

5 4 2.00 3.33 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 -   

ผลการประเมิน  3.13 3.25 - 3.17 ระดับคุณภาพดี 

คุณภาพด ี
คุณภาพ

ด ี
- 

คุณภาพ
ด ี
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จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณและผลการประเมินรายองคประกอบ 
1. ผลการสัมภาษณประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1.นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณในสถานท่ีจริง 
และมีการจัดการสหกิจศึกษาเปนระยะเวลา 6 เดือน 
ทําใหนั ก ศึกษาได รั บประสบการณจากสถาน
ประกอบการไดมากข้ึน  
2.นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติไดและสามารถนําไปใช
ในสถานประกอบการได 
3.มีแนวโนมของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขามาเพ่ิมข้ึน 
4.ไดรับการสนับสนุนอุปกรณจากภาคเอกชน เชน 
TOT AIS  

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
1.ควรมีการเพ่ิมจํานวนครุภัณฑและครุภัณฑใหมี

ความทันสมัยของเทคโนโลยีมากข้ึน 

2.ควรมีการเพ่ิมเติมอัตรากําลังอาจารยท่ีจะเขามา

ทดแทนอัตรากําลังเดิม 

3.ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรไดรับการพัฒนาตนเองไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ท้ังทางด านผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและ

ตําแหนงการทํางาน 

1.จัดทําแผนการขอจํานวนครุภัณฑโดยวิเคราะห

ความทันสมัยของเทคโนโลย ี 

2.จัดทําแผนอัตรากําลังอาจารยท่ีจะเขามาทดแทน

อัตรากําลังเดิม 

3.จัด ทําแผนและแนวทางการพัฒนาอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตํ าแหนง ท่ีสูง ข้ึน ท้ัง

ทางดานผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและตําแหนงการ

ทํางาน 
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2. ผลการสัมภาษณศิษยปจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1.ความหลากหลายของนักศึกษาท่ีเขาเรียนเปนสวน
เสริมในการทําใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกันมากข้ึน 
ท้ังจากอาจารยและจากนักศึกษาเทียบโอน 
2.อาจารย มีการวางแผนในการถายทอดขอมูล
ระหวางนักศึกษา4ปและนักศึกษาเทียบโอนใหมี
ความเหมาะสมไดเปนอยางดี 
3.อาจารยมีความใกลชิดกับนักศึกษาทําใหนักศึกษา
สามารถวางแผนการเรียนและการทํากิจกรรมไดเปน
อยางด ี

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
1.คอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายมีไมเพียงพอตอ

นักศึกษา 

2.อาจารยมีไมเพียงพอตอจํานวนรายวิชาขอเปดของ

นักศึกษาเทียบโอน 

3.รายวิชาท่ีมีลักษณะของเนื้อหาซํ้าซอน เชน วิชา

ฟสิกส 2 และวิชาสนามแมเหล็ก 

 

1.ควรมีการวางแผนในการจัดการการขอครุภัณฑ

โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายให

ชดัเจน  

2.ควรวิเคราะหและวางแผนการเพ่ิมอัตรากําลัง

เพ่ิมเติม 

3.ควรมีการวิเคราะหลักษณะของเนื้อหารายวิชาให

เหมาะสมและวางแผนการจัดการสอนใหเกิดความ

แตกตาง 
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ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน(หมวด 1) 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- หลักสูตรควรมีการวางแผนในการบริหารหลักสูตร
และกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือกํากับ ติดตาม และ 
ทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

- 

 
องคประกอบที่ 2  บัณฑิต(หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- - 

 

 

องคประกอบที่ 3  นักศึกษา(หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- อาจารยตองจัดทําแผนเปนรายชั้นป โดยเนนการ
ฝกทักษะในศตวรรษท่ี 21 นอกเหนือจากการฝก
ทักษะในรายวิชา โดยเฉพาะทักษะทางคอมพิวเตอร 
และระบุวาเม่ือฝกเสร็จแลวไดผลลัพธอยางไร 

- 

 

องคประกอบที่ 4  อาจารย(หมวด 2) 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- ควรมีแนวทางสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยในระดับท่ีสูงข้ึน 
- การพัฒนาอาจารยโดยการสงเสริมการเขียน
งานวิจัย และการตีพิมพในระดับท่ีสูงข้ึน 

- 
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องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- ควรมีการวางแนวทางในการพัฒนาการเชื่อมโยงใน
การพัฒนาการเรียนการสอน  
- ควรจั ด ทํ าแผนพัฒนาหลั กสู ตร โดย เน น ให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
- ควรออกแบบเครื่องมือในการทวนสอบใหเปน
รูปแบบท่ีเหมาะสมและเท่ียงตรง 

- 

 
องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวด 5) 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- ควรจัดทําแผนเพ่ือเสนอของบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคาร หองปฏิบัติการใหมีสภาพสมบูรณ   
- ควรเนนสิ่งจําเปนในการเรียนของนักศึกษา หรือใช
เครือขายในการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรู 

- 
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 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

ณ หองประชุม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. -  เตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. -  เปดประชุม 

-  ประธานผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
   แนะนําสมาชิก  และชี้แจงตารางตรวจประเมิน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -  สัมภาษณ 
        - ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
        - ตรวจสอบหลักฐานตางๆ ท่ีหลักสูตรจัดเตรียมไว 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. -  สัมภาษณ 

        - ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน  
          (นายอดุลย  ยะมะ) 
          (นายจรณชัย รอดแกว) 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.   
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