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คํานํา 

รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําป
การศึกษา 2560 เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวาง
วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนศาสตรท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี          
และวิทยาศาสตรโดยตรง จึงเปนสาขาวิชาหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําให
ตองมีการพัฒนาองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา อยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความรูและสามารถบูรณาการ
ความรูดานวิศวกรรมไฟฟา กับสาขาอ่ืนๆ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและทําใหประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยี
ตนเองและสามารถแขงขันทางการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลกได 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซ่ึงเปนไป
ตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      
ของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือบริหารจัดการ
การเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร  รวมท้ังกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ นั่นคือ“บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2560                           -3-  



สารบัญ 
                                                                                                                       หนา 

บทสรุปผูบริหาร  5 
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  
 - หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป   8 
 - หมวดท่ี 2 อาจารย  11 
 - หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต  25 
 - หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 42 
  ในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร  
 - หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 73 
 - หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 79 
 - หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 80 
ภาคผนวก  
 ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ.2) 86 
 ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 87 
 ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 87 
 ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา 2559 
89 

 ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปปฏิทิน 2559 

90 

 ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพและผลงาน 
ท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ปปฏิทิน 2559 

93 

 ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 ปปฏิทิน 2559 

94 

 ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ
ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ปปฏิทิน 2559 

95 

 ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติและไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ  
ปปฏิทิน 2559 

96 

 ตารางท่ี 4.2-6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร ปปฏิทิน 2559 99 
 ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 100 
 ตารางท่ี B การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 102 
 ตารางท่ี C ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

และเปาหมายการพัฒนา 
103 

 ตารางท่ี D แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 103 
 
 
 
 

   

รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2560                           -4-  



บทสรุปผูบริหาร 

การพัฒนาและเสริมสรางองคความรู เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรโดยเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา        
ไดถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองตอความตองการในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญทางสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เปนการสรางศักยภาพใหประเทศสามารถพ่ึงพา
ตนเองทางเทคโนโลยี โดยเนนการสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีทางดานกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม และสามารถประยุกตหรือ บูรณาการเทคโนโลยีดาน
วิศวกรรมไฟฟาและพลังงานไดอยางหลากหลาย อาทิ ดานพลังงานทดแทน ดานสิ่งแวดลอม และดานวัสดุ เปนตน 
ท้ังนี้เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรและวัตถุดิบท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันดาน
การผลิตเพ่ือสงออกและทดแทนการนําเขา รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีท้ังทางสังคม 
วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟานี้ สามารถ
สรางวิศวกรหรือนักวิจัยท่ีมีความรูและความสามารถในการทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เปนการยกระดับการศึกษาของ
ชาติ เพ่ือใหสามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอยางมีคุณภาพไดเอง และยังชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีความเขมแข็งดานการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นํา
และกําหนดทิศทางความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในระดับประเทศ และสอดคลองตอ
แนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนดานทักษะการปฏิบัติ
และการสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ และสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังสอดคลองกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ท่ีมุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการ
สงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมท้ังนี้เพ่ือใหบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีความคิดเชิงสรางสรรค รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียน
การสอน ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 จํานวน 6 
องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต องคประกอบท่ี 3: นักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 
6: สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

 

ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 องประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.31 อยูในระดับดี  
โดยดานปจจัยนําเขา (Input) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.21 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ (Process) มีคาคะแนน
เฉลี่ยท่ี 3.50 อยูในระดับดี และดานผลผลิต (Output) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี – อยูในระดับ- โดยมีคาคะแนนใน   
แตละองคประกอบดังนี้ 
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องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต (ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา) 
ผลการประเมิน : …………….ระดับ....................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 
ผลการประเมิน : 3.48  ระดบัดี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ผลการประเมิน : 3.50  ระดับคุณภาพด ี
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมิน : 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

สรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะหตามองคประกอบ
คุณภาพ  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางพัฒนาเรงดวน  
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2558 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 31  พฤษภาคม  2561 
 

หมวดท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
 
รหัสหลักสูตร  T2558000000111 
 
อาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2)  
 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปจจุบัน 
อาจารยประจําหลักสูตร  

ปการศึกษา 2559 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันท่ีผานสภา

มหาวิทยาลัย) 
1.  นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

1.  นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

สภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบหลักสูตร ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 126-2/2558 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 
 
เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ.
ประทับตรารับทราบใหความ
เห็นชอบหลักสูตร 
ครั้งท่ี 126-2/2558  
วันท่ี 27 มกราคม 2559 

2.  นายกิตติกร ขันแกลว 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

2.  นายกิตติกร ขันแกลว 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

3.  นายคณิศร บุญรัตน 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

3.  นายคณิศร บุญรัตน 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

4.  นายปภัศรชกรณ อารียกุล 
D.Eng. (Interdisciplinary Intelligent 
Systems Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

4.  นายปภัศรชกรณ อารียกุล 
D.Eng. (Interdisciplinary 
Intelligent Systems Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

5.  นางสาวจันทิรา เจือกโวน 
M.Eng. (Microelectronics) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

5.  นางสาวจันทิรา เจือกโวน 
M.Eng. (Microelectronics) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 
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อาจารยผูสอน (อาจารยประจําภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
1. นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) อาจารย 
2. นายกิตติกร ขันแกลว วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) ผูชวยศาสตราจารย 
3. นายคณิศร  บุญรัตน วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) อาจารย 
4. นายปภัศรชกรณ อารียกุล D.Eng (Interdisciplinary Intelligent 

Systems Engineering) 
ผูชวยศาสตราจารย 

5. นางสาวจันทิรา เจือกโวน M.Eng (Microelectronics) อาจารย 
6. นายชัยวัฒน  สากุล วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) ผูชวยศาสตราจารย 
7. นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) อาจารย 
8. นายประสิทธิ์  ศรีนคร วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) อาจารย 
9. นายนเรศ  ขวัญทอง วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) อาจารย 
10. นางลักษมี วิทยา ปร.ด. (เคมี) ผูชวยศาสตราจารย 
11. นายนฤทธิ์ กลอมพงษ วท.ม. (ฟสิกส) อาจารย 
 

 
อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย 

1. นางสาวฉันทนา ทองหอม กศ.ม. (คณิตศาสตร) คศ.2 ชํานาญการ 
 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยา
เขตตรัง  จังหวัดตรัง  
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตัวบงช้ี 1.1) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2560 มีอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน 5 คน อาจารยท้ัง 5 คน ไมเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรและทุกคนเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษานี ้

ตารางท่ี 1.1-1 
 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 
คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 4 คนและ ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 2 คน เปน
อาจารยท่ีตรงสาขาวิชาท่ีเปดสอน 4 คน และสัมพันธ
กับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 1 คน 

ตารางท่ี 1.1-1 

11 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

อยูในชวงปรับปรุงหลักสูตร โดยวิพากษไปแลวเม่ือ
วันท่ี 27 มีนาคม 2561 

คําสั่ง วศ.ฟฟ 1-
1 วิพากษ
หลักสตูร 

 

หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ขอ 2  ขอ 11  

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผาน 
 ผาน 

 ไมผาน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
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หมวดท่ี 2 : อาจารย 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนาอาจารย  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ี
มีคุณสมบัติ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึน
ดวยการวางแผนและการลงทุนดวยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลัง
อาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตรมีจํานวน
อาจารย ท่ี มีความรู  ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมี
ประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 

 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการรับและ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี ้
1. วิเคราะหความตองการอาจารยประจําหลักสูตร โดย 
    1.1 สาขาวิชาสํารวจจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
    1.2 สาขาวิชาจัดทําแผนอัตรากําลังคนตอคณะฯ 
    1.3 คณะฯ เสนอขออัตรากําลังเสนอตอมหาวิทยาลัย 
2. วิเคราะหคุณสมบัติของอาจารยท่ีมีอยู และจัดหาอาจารยประจํา โดย 
    2.1 สาขาวิชากําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
3. กําหนดจํานวนอาจารย 5 คน และเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตรแกคณะฯ 
เพ่ือพิจารณา 
4. คณะฯ พิจารณาแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
5. ชี้แจงบทบาทและภาระหนาท่ีแกอาจารยประจําหลักสูตร 
         ซ่ึงหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดเขาไปมีสวนรวมในการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร ตามแผนภาพ 

วศ.ฟฟ.2-1 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร 
วศ.ฟฟ.2-2 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 2/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรดําเนินการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้ 
 

(P)  
- ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 ทางหลักสูตรกําหนดแผนในการรับ

อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิม 1 อัตรา ในปการศึกษา 2561 เพ่ือรองรับการไป
ศึกษาตอของอาจารยและรองรับการเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาเพ่ือใหเปนไปตาม
เกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด  

- กําหนดใหมีการทบทวนคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือให
เปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกร และ สกอ. กําหนด 

- หลักสูตรไดมีการวางแผนอัตรากําลังของอาจารย โดยสํารวจ
อาจารยท่ีจะเกษียณลาศึกษาตอ หรือลาออก และอาจารยลาคลอด หรือลาบวช 
เพ่ือพิจารณาภาระงานของอาจารยแตละทานใหเหมาะสมหากเกิดกรณีดังกลาว 

- หลักสูตร มีการ กําหนดบทบาท ภาระหนา ท่ีของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

 

(D) 
- หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ซ่ึงในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไมมีการรับอาจารยเพ่ิมและแตงต้ังอาจารย
ผู รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิมเนื่องจากอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรไม
เปลี่ยนแปลง 

- หลักสูตรไดดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  

- หลักสูตรชี้แจงและกําหนดบทบาท ภาระหนาท่ีแกอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2560   
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 (C) 
- หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจํานวน 5 คน  พบวายังคงใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิมโดย
ในปการศึกษา 2560 ยังไมมีการรับอาจารยเพ่ิม ซ่ึงคุณสมบัติและคุณวุฒิอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิมนั้นตรงและสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน ดังนี้ 

1. นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ ประธานหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติและ
คุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับหลักสูตร 

2. นายกิตติกร ขันแกลว โดยมีคุณสมบัติและคุณวุฒิทางการศึกษา
ตรงกับหลักสูตร 

3. นายคณิศร บุญรัตน โดยมีคุณสมบัติและคุณวุฒิทางการศึกษา
สัมพันธกับหลักสูตร 

4. นายปภัศรชกรณ อารียกุล โดยมีคุณสมบัติและคุณวุฒิทางการ
ศึกษาสัมพันธกับหลักสูตร 

5. นางสาวจันทิรา เจือกโวน โดยมีคุณสมบัติและคุณวุฒิทางการ
ศึกษาสัมพันธกับหลักสูตร 

- จากการประเมินกระบวนการ พบวาการอนุมัติอาจารย 5 คน เปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรสงผลใหจํานวนของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ครบตามเกณฑ
มาตรฐานและเม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติและคุณวุฒิอาจารยท้ัง 5 ทาน โดย
คุณสมบัติและคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
             - จากการประเมินบทบาทหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
พบวาบทบาทหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละทานมีความ
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดบรรลุเปาหมาย โดยภาระหนาท่ีของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละทาน โดยคราวประชุมหลักสูตรครั้ง ท่ี 
1/2560  เปนดังนี้ 

- อาจารยวีระศักดิ์ ไชยชาญ  
1. การทดสอบสมรรถนะ 
2. การจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาหลักสูตร 
3. การฝกทักษะวิชาชีพ 
4. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- อาจารยคณิศร บุญรัตน   
1. การทดสอบสมรรถนะ 
2. การบริการวิชาการ 
3. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. งานฝกงาน/สหกิจศึกษา 

- ผศ.กิตติกร ขันแกลว 
1. การจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาหลักสูตร 
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2. การบริการวิชาการ 
3. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. งานฝกงาน/สหกิจศึกษา 

- ผศ.ดร ปภัศรชกรณ อารียกุล  
1. งานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา 
2. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
3. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- นางสาวจันทิรา เจือกโวน  
1. งานพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา 
2. การบริการวิชาการ 
3. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 (A) 
- หลักสูตรจะรับอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิม 1 อัตรา ในปการศึกษา 

2561 เพ่ือรองรับการไปศึกษาตอของอาจารยและรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
นักศึกษาเพ่ือใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกร
กําหนด 
             - ประเมินและปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรแตละทานใหมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดบรรลุ
เปาหมายในปการศึกษาถัดไป 
            - ประเมินและทบทวนคุณสมบัติและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบทบาทหนาท่ีของ
อาจารยผูรับผิดชอบของแตละทานมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
บรรลุเปาหมาย 

ผลท่ีเกิดเปนรูปธรรม 
หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตาม

เกณฑท่ีกําหนด การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน อีกท้ังในปการศึกษา 2561 จะมีการรับอาจารยเพ่ิม
ตามแผนทําใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
ระบบการบริหารอาจารย  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย ดังนี้ 
          (P)  

- สํารวจความตองการพัฒนาของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือให
สอดคลองตามเกณฑอาจารยประจําหลักสูตร ป 2560 

- จัดสรรงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรโดยการจัดสรรงบประมาณ คนละ 10,000 ตอปงบประมาณ เพ่ือให
อาจารยไปพัฒนาตนเองทางดานการจัดการเรียนการสอน 

- จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือ

วศ.ฟฟ.2-3 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2560 
   - ประชุมเ พ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานในหลักสูตร มีการ
ห ม อ บ ห ม า ย ห น า ท่ี ค ว า ม
รับผิดชอบ 
   - วางแผนเพ่ือขอตําแหนง
ทางวิชาการ 
   - ดูแล กํากับ ติดตาม ให
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสง
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พัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ/วิจัยอยางตอเนื่อง โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรแตละทานมีแผนการทําผลงานและลาศึกษาตอดังนี้ 

1. อาจารยวีระศักดิ์ ไชยชาญ ขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2561  
2. อาจารยคณิศร บุญรัตน  ขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2561  
3. ผศ.กิตติกร ขันแกลว ขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2562  
4. ผศ.ดร ปภัศรชกรณ อารียกุล ขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2561 

               5. นางสาวจันทิรา เจือกโวน ขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2563          
 
         (D)  

ในปการศึกษา 2560 มีอาจารยไปพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
ผูเขารวมโครงการ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป 

อาจารยวีระศักด์ิ  ไชยชาญ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ
คุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้น
ทะเบียน TQR 

25 พ.ย 2560 

ผศ.ดร ปภัศรชกรณ อารียกุล โครงการฝงตัวในสถานประกอบการ เม.ย. 
อาจารยจันทิรา เจือกโวน Embedded System Design using 

Intel Cyclone 10LP FPGA (Altera) 
15 มี.ค. 2561 

อาจารยคณิศร บุญรัตน โครงการนักวิจัยสรรจร(Smart City) 29-31 ม.ค. 2561 
ผศ. กิตติกร ขันแกลว สัมมนาเชิงปฏิบัติการการกาวสูเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ 

พ.ค. 2561 

 
         (C) 
              - จากการทวนสอบพบวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดไป
พัฒนาหลักสูตรทุกคน 
             - จากการทวนสอบการพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
พบวายังไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
          1. อาจารย วีระศักดิ์ ไชยชาญ อยูในข้ันตอนประเมินการสอน 
          2. อาจารย คณิศร บุญรัตน อยูในข้ันตอนประเมินการสอน 
         3. ผศ. ปภัศรชกรณ อารียกุล อยูในข้ันตอนรวบรวมและเตรียมผลงาน
ทางวิชาการ 
         (A)  

ทางหลักสูตรไดเรงรัดให อาจารยวีระศักดิ์ ไชยชาญ อาจารยคณิศร 
บุญรัตน และ ผศ. ปภัศรชกรณ อารียกุล เพ่ือใหทันในป 2561 

 
 
 
 

 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ 3 4 
5 7) 
วศ.ฟฟ.2-4 คําสั่งแตงบทบาท
หน า ท่ี ขอ งอาจาร ย ป ระจํ า
หลักสูตร 
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ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 
      มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารยประจํา 
   1. สํารวจจํานวนอาจารยประจําท่ีมีความตองการไปศึกษาตอของหนวยงาน 
   2. ดําเนินการตามข้ันตอนการขอไปศึกษาตอตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
   3. ติดตามผูรับทุนการศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
   4. ดําเนินการจัดทําขอมูลอาจารยประจําศึกษาตอ 
2) การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 
   1. สํารวจจํานวนอาจารยประจําท่ีประสงคจะทําผลงานทางวิชาการ 
   2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหกับ
อาจารยประจํา 
   3. สํารวจความตองการพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
   4. สงเสริมการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ โดยเสนอตอมหาวิทยาลัย ขอรับ
การจดัสรรทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย การจัดอบรมการทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องตามเปาหมาย 
   5. ติดตามการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

           ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ดังนี้ 

         (P) 
            ทางหลักสูตรไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2560  เพ่ือสํารวจจํานวน
อาจารยท่ีมีความตองการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาหรือพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ือเสนอตอคณะตอไป วางแผนการสงเสริม และผลักดันอาจารยประจํา
หลักสูตรยื่นขอเสนอโครงการวิจัย และนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรไดวางแผน เตรียมตัว เชน นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากป 2559 การจัดทําเอกสารประกอบการสอนใหบรรลุผล 
วางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหอาจารยไดมีการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยใหสูงข้ึนและเปนไปตามมาตรฐาน โดยการพัฒนาตนเอง ปละ 10,000 

วศ.ฟฟ.2-5 รายชื่อผูไดรับทุน
สนับสนุนงานวิจยั 
ปงบประมาณ 2561  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
บาทตอคน และสนับสนนุคาตอบแทนการทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 
ตามระเบียบประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด      
         (D)  
            ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย  ในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2560  ดังนี้ 
        - หลักสูตรสํารวจจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีความตองการใน
การศึกษาตอและขอตําแหนงทางวิชาการ และนําขอมูลท่ีสํารวจไดแจงตอสาขา
และคณะ เพ่ือใหดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป จากการประชุม พบวา 
อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีไดแจ งความจํานงไปยังมหาวิทยาลัย 
ดังนี ้
                 - อาจารย วีระศักดิ์ ไชยชาญ ขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในป 
2561 
                - อาจารย คณิศร บุญรัตน ขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในป 2561 
                - ผศ. ปภัศรชกรณ อารียกุล ขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในป 
2561 
                - ผศ.กิตติกร ขันแกลว ขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในป 2562 
                - นางสาวจันทิรา เจือกโวน ขอตําแหนงทางวิชาการ ภายในป 
2562 

- หลักสูตรแจงชวงเวลาของการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยประกอบการ
เสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ิมข้ึน จากการประชุม พบวา  

      -  ในปการศึกษา 2560 ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1) นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ งบประมาณเงินรายได 1 เรื่อง คือ การผลิต
ไฟฟาจากคลื่นทะเลแบบสองทิศทาง 

2) นายคณิศร บุญรัตน งบประมาณแผนดิน 1 เรื่อง คือ การเก็บเก่ียว
พลังงานไฟฟาจากความรอนแฝงของเตาแกสหุงตมดวยเทอรโมอิเล็กทริกส 

3) ผศ.กิตติกร ขันแกลว งบประมาณแผนดิน 1 เรื่อง 
4) นางสาวจันทิรา เจือกโวน งบประมาณเงินรายได 1 เรื่อง 

  

         การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

           1) อาจารย วีระศักดิ์ ไชยชาญ             จํานวน  3  เรื่อง 
           2) อาจารย คณิศร บุญรัตน                จํานวน  2  เรื่อง 
           3) ผศ. ปภัศรชกรณ อารียกุล              จํานวน  1  เรื่อง 
           4) ผศ.กิตติกร ขันแกลว                     จํานวน  1  เรื่อง 
    - การตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ  
           1) อาจารย วีระศักดิ์ ไชยชาญ             จํานวน  2  เรื่อง 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
- ในปการศึกษา 2560 มีอาจารยไปพัฒนาตนเองดังนี้ 

ผูเขารวมโครงการ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป 
อาจารยวีระศักด์ิ  ไชยชาญ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ

คุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้น
ทะเบียน TQR 

25 พ.ย 2560 

ผศ.ดร ปภัศรชกรณ อารียกุล โครงการฝงตัวในสถานประกอบการ เม.ย. 
อาจารยจันทิรา เจือกโวน Embedded System Design using 

Intel Cyclone 10LP FPGA (Altera) 
15 มี.ค. 2561 

อาจารยคณิศร บุญรัตน โครงการนักวิจัยสรรจร (Smart City) 29-31 ม.ค. 2561 
ผศ. กิตติกร ขันแกลว สัมมนาเชิงปฏิบัติการการกาวสูเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ 

พ.ค. 2561 

       - อาจารยในหลักสูตรเตรียมเอกสารเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการจํานวน 2 
ทาน คือ 
       1. อาจารยวีระศักดิ์  ไชยชาญ 
       2. อาจารยคณิศร บุญรัตน 
 

 (C) 
        -  ในปการศึกษา 2560 อาจารยในหลักสูตรเขารวมโครงการพัฒนา
ตนเอง 100 เปอรเซ็นต ของจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
        -  ในปการศึกษา 2560 อาจารยในหลักสูตรไดรับทุนวิจัยคิดเปนรอยละ 
80 ของจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

-  ในปการศึกษา 2560 อาจารยในหลักสูตรเตรียมเอกสารเพ่ือขอ
ตําแหนงทางวิชาการจํานวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 66.67 ของแผนผูประสงค
ขอในปนั้น 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังมีการเผยแพรบทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาตินอย    

 

 (A) 
          - หลักสูตรดําเนินการวางแผนผลักดันใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการเ พ่ิมข้ึน เชน การสนับสนุนใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารับการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือ
ตํารา และการเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
เปนตน 
          ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
      - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน  

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :   2  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

คุณภาพอาจารย 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  20 5 ตารางท่ี 1.1-2 

รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  40 3.33 ตารางท่ี 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย  60 5 ตารางท่ี 4.2-1 - ตารางท่ี 4.2-6 

เฉล่ีย 4.44  

เปาหมายของปนี้  : 4.44  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.44 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
อาจารยวุฒิปริญญาตรี  คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางท่ี 1.1-2 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 

รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 0  
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโท รอยละ 80  
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20  
คาคะแนนรอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5  

สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
ศาสตราจารย คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

รองศาสตราจารย คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

ผูชวยศาสตราจารย  คน 2 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 3 ตารางท่ี 1.1-2 

รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด(นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 

รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ (ผศ.,รศ.และ ศ.) คน 2  
รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ(ผศ.,รศ.และ ศ.)  รอยละ 40  
คาคะแนนรอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ  
(ผศ.,รศ.และ ศ.) 

คะแนน 
2.00  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 8 1.6 ตารางท่ี 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - ตารางท่ี 4.2-1 

รวม 8 1.6 - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - ตารางท่ี 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - ตารางท่ี 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - ตารางท่ี 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป
และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

0.40 - - ตารางท่ี 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางท่ี 4.2.2 

รวม - - - 
3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 1 0.6 ตารางท่ี 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 - - ตารางท่ี 4.2.3 

รวม 1 0.6 - 
4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - ตารางท่ี 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการท่ีตี พิมพ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - ตารางท่ี 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 1 0.8 ตารางท่ี 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 

0.80 - - ตารางท่ี 4.2.4 

รวม 1 0.8 - 

5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา  ว าด ว ย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับ
การจดทะเบียน 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

รวม - - - 

รวมผลงานวิชาการ 10 3.00  

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 
- - ตารางท่ี 4.2.6 

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางท่ี 4.2.6 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - ตารางท่ี 4.2.6 

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0.80 
- - ตารางท่ี 4.2.6 

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค 1.00 - - ตารางท่ี 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

อาเซียน/นานาชาติ 
รวมงานสรางสรรค - - - 

รวมผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค   - 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 - - 

จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

10 3.00 - 

จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- - - 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

- รอยละ 60 
(3/5)*100 

 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- -  

คาคะแนนของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจาํหลักสูตร 

- 5.00  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

การคงอยูของอาจารย   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีอาจารยประจํา

หลักสูตรจํานวน 5 ทาน ซ่ึงจํานวนอาจารยมีความเพียงพอตอสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ี
ใชสําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
รวมท้ังมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
ตั้งแตปการศึกษา 2558-2560 อัตราการคงอยู รอยละ 100 ดังนี ้
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของอาจารย 

รายกา ปการศึกษา 
2558 
(คน) 

ปการศึกษา 
2559 
(คน) 

ปการศึกษา 
2560 

(ปประเมิน) 
(คน) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

อาจารยประจํา
หลักสตูร 

5 5 5 คงเดิม 
 

100 

ในสวนของงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ มีการจัดทํารายงานอัตรากําลัง
เพ่ือแสดงอัตราการคงอยูและจะเกษียณในปถัดไปเปนประจํา รายงานเขาสูท่ีประชุม
กรรมการคณะเพ่ือทราบในเดือนตุลาคม ตนปงบประมาณของทุกป ซ่ึงอัตราการคงอยู
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีผลการดําเนินงานท่ีดี อาจารยไมมีความ
ตองการท่ีจะลาออกจากราชการหรือลาศึกษาตอตั้งแตเริ่มเปดใชหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
         (P) 

- คณะฯ ประชุมเพ่ืออกแบบฟอรมการประเมินฯ เพ่ือใชในการสํารวจความพึง
พอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร และกําหนดใหอาจารยประเมิน
อาจารยหลังสิ้นสุดปการศึกษา  

         (D)  
- ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร โดย

มอบหมายใหหัวหนาหลักสูตรดําเนินการ และจัดสงใหคณะ 
         (C) 
     -   ผลของแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการดําเนินงาน
ของหลักสูตรและการจัดการศึกษาในภาพรวมอยูท่ี 4.9 
         (A) 
     -   จากการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการดําเนินงานของ
หลักสูตรและการจัดการศึกษาในภาพรวมในปการศึกษา 2560 อยูท่ี 4.9 ดังนั้นในป
การศึกษา 2561 ทางหลักสูตรตั้งเปาใหความพึงพอในของอาจารยประจําหลักสูตร
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

วศ.ฟฟ. 2-6 แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปการศึกษา 
2558 

(คาเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปการศึกษา 
2559 

(คาเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปการศึกษา 
2560 

(ปประเมิน) 
(คาเฉลี่ยเต็ม 

5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจของ
อาจารยตอการบริหาร
หลักสตูร 

4.74 4.80 4.90 เพ่ิมข้ึนจาก 
ปท่ีผานมา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

4.1 ระดับ 3  ระดับ 3 3.00  
4.2   4.44 

4.44 
4.2 (1) รอยละ 20 รอยละ 20 5.00 
4.2 (2) รอยละ 40 รอยละ 40 3.33 
4.2 (3) รอยละ 20 รอยละ 60 5.00 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4.00  
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หมวดท่ี 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 
ขอมูลนักศึกษา   

ปการศึกษา
ท่ีรับเขา 
(ต้ังแตป

การศึกษาที่เร่ิม
ใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
ชั้น
ปท่ี 
1 

ชั้น
ปท่ี 
2 

ชั้น
ปท่ี 
3 

ชั้น
ปท่ี 
4 

ชั้น
ปท่ี 
5 

ชั้น
ปท่ี 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหวาง

ศึกษา 

สําเร็จ
การศึกษา 

ตกคาง 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
2558 23  0 0 0 0 9 39.13 - - - - 
2559 37 14 0 0 0 0 15 29.41 - - - - 
2560 43 22 14 0 0 0 10 12.65 - - - - 

              
ปประเมิน             

รวม 103      34 33.00     
 

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีอยูเกินกวาอายุของหลักสูตร ใหนับรวมอยูในชองนักศึกษาตกคาง 
 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา  

- ปการศึกษา 2558 มีนักศึกษามาลงเรียนเบียนเรียน 23 คน ไมมาเรียนตั้งแตแรก 5 คน มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขา
เรียนจริงจํานวน 18 คน และในภาคเรียนท่ี 2/2559 นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน 4 

- ในปการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 51 คน ไมมาเรียนตั้งแตแรก พนสภาพ และลาออก 
รวมแลว 15 คน 

- ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 79 คน ไมมาเรียนตั้งแตแรก บางสวนพนสภาพ และ
ลาออก รวมแลว 10 คน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา  
          คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐาน 
ของความสําเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุงม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาได 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
 

 
การรับนักศึกษา 
 

                      
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
          1. วิธีการรับตรง 
          2. วิธีการโควตา 
      

วศ .ฟฟ .3 -1  ร ายง านการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2560 
- แผนการรับ นศ. 1/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 
      (P)  ทางหลักสูตรไดมีการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เพ่ือวิเคราะหและวาง
แผนการรับนักศึกษา โดยรวมกันวางแผนกําหนดเปาหมาย ดังนี้ 
                     - จํานวนในการรับนักศึกษา รับตรง จํานวน 15 คน และ 
โควตา จํานวน 15 คน 
          - คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
    1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟา   สาขาวิชาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาไฟฟา
โทรคมนาคม  สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือท่ีสัมพันธกับสาขาไฟฟา หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ 
    2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องมือวัด หรือท่ีสัมพันธกับสาขาไฟฟา โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
                        3. โดยเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 2.5 หาก
ต่ํากวา 2.5 ตองผานการสัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
               อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุมกําหนดเกณฑการ
พิจารณานักศึกษากรณีนักศึกษาพนสภาพและขอกลับเขามาศึกษาใหมใน
หลักสูตรเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และใหเกณฑดังกลาวแกอาจารยท่ีปรึกษา
ทุกคนไดเก็บขอมูลไว เพ่ือใชในกรณีท่ีตองมีการพิจารณานักศึกษาท่ีขอกลับเขา
มาศึกษาใหม  
      

       (D) 
           )หลักสูตรไดการดําเนินการรับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ใหเจาหนาท่ีออกประชาสัมพันธ และแนะแนวตามโรงเรียนตางๆ ซ่ึงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรวมประชาสัมพันธ และแนะแนว และทางหลักสูตรหา
แนวทางการประชาสัมพันธหลักสูตรชองทางอ่ืนๆ เชน หลักสูตรมีการทําสื่อ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการรับ
นักศึกษา ชองทางการรับนักศึกษา และชองทางติดตอเพ่ือใหผูสนใจท่ีจะศึกษา
สามารถติดตอกับทางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดโดยตรง โดยมีการ
ประชาสัมพันธทาง Facebook และ Line นอกจากนี้ไดมีการสงตอไปยังศิษย
เกาและศิษยปจจุบัน เพ่ือชวยกันกระจายสื่อประชาสัมพันธ 
                     - ในปการศึกษา 2560 พบวามีนักศึกษาเขาศึกษาตอ จํานวน 
43 คน  
           (C)  
                  จากการทบทวนกระบวนการการรับนักศึกษา เรื่องการออก
ประชาสัมพันธและแนะแนว พบวาเจาหนาท่ีท่ีออกแนะแนวไมสามารถใหขอมูล
เชิงลึกของหลักสูตรได  
                 จากการทบทวนกระบวนการการรับนักศึกษา เรื่องจํานวนและ
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
คุณสมบัติผูสมัครเพ่ือใหสอดคลองตามแผนท่ีวางไว  พบวา มีนักศึกษาเขาศึกษา
ตอในป 2560 จํานวน 43 คน ซ่ึงบรรลุตามแผนท่ีวางไว และมากกวาจํานวน
นักศึกษาในป 2558 และ 2559 ตามลําดับ 
 

   (A)  
        หลักสูตรมีการเพ่ิมกระบวนการนักศึกษา โดยมีแนวทางการ

ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 เชน  
          1) การเพ่ิมชองทางการออกแนะแนวการประชาสัมพันธหลักสูตร

ดวยตนเอง 
          2) การเพ่ิมชองทางและรูปแบบของการประชาสัมพันธทางสื่อ

ออนไลน ไดแก สรางกลุม facebook, กลุม Line เพ่ือชวยประชาสัมพันธแก
ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

 
          ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้      
             - นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

    - หลักสูตรฯ มีการจัดทําการประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษา
ใหม ปการศึกษา 2561 ในรูปแบบของการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน เชน 
ทาง facebook, ทางกลุม Line และชองทางอ่ืน ๆ  
 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

       
 
        ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ดังนี้ 
      (P)   ทางหลักสูตรไดประชุมครั้งท่ี 1/2560 เพ่ือวางแผนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษาเพ่ิมจากป 2559  โดยการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา

ว ศ . ฟ ฟ . 3 -2 โ ค ร ง ก า ร
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
วศ.ฟฟ. 3-3 รายงานการ
ประชุม 1/2560 การเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา 
วศ.ฟฟ. 3-4 รายงานการ
ประชุ ม  1 / 2560  เ ต รี ย ม
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ใหม เพ่ือชี้แจงแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และเกณฑการขอสําเร็จการศึกษาท่ี
กําหนดโดยทางมหาวิทยาลัยซ่ึงนักศึกษาตองสอบผานเกณฑท่ีกําหนด       
      (D)  
         หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและวางแผนกํากับติดตามและมีสวนรวม
ดําเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนักศึกษาตาม
ระบบและกลไกขางตน ในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2560  ซ่ึงในปการศึกษา 
2560  ไดดําเนินการ ดังนี้ 
               - การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีการดําเนินการเปนไปตามภาพรวม
การจัดกิจกรรมของคณะฯ และวิทยาเขต โดยกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนเขา
รวมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีการปรับทัศนคติและเตรียมความ
พรอมในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตามกําหนดการของวิทยาเขต โดย
มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมกฎระเบียบท่ีควรทราบท้ังหมด 
รวมท้ังแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหกับนักศึกษาทุกคนเพ่ือใชสําหรับการ
เตรียมความพรอมและใชประกอบการศึกษาตลอดระยะเวลาศึกษา  
               - นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดมีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เพ่ือชี้
แจงแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และเกณฑการขอสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนด
โดยทางมหาวิทยาลัยซ่ึงนักศึกษาตองสอบผานเกณฑท่ีกําหนด 
             - หลักสูตรกําหนดใหอาจารยวีระศักดิ์ ไชยชาญ เปนอาจารยท่ีปรึกษา
นักศึกษาใหมท่ีเขามาในปการศึกษา 2560 และมอบหมายใหวางแผนการเรียน
ของนักศึกษาเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 
             - หลักสูตรไดมีการจัดโครงการปรับความรูพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความ
พรอมดานวิชาการ โดยจัดให มีการปรับพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร 
ดําเนินการโดยอาจารยคณิศร บุญรัตน 
            -  ทางหลักสูตรมอบหมายใหนักศึกษาชั้นปท่ี 2, 3 และ 4 จัดกิจกรรม
ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คือ มอบหมายใหนักศึกษารุนพ่ีแนะนํารายวิชาใน
หลักสูตรและแนวทางการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย, กิจกรรมสันทนาการ และ
กิจกรรมทางดานวิชาการเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีทางคณะฯและวิทยาเขตไดจัด
ข้ึน 
               - หลักสูตรเปดชองทางการรับขาวสาร และรับการปรึกษา เชน 
facebook และการสรางกลุมสนทนาเฉพาะของนักศึกษาแตละชั้นปกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังชองทาง facebook  และ line 
 
        (C)  
          จากการทบทวนกระบวนการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
พบวา ทางหลักสูตรยังไมไดจัดทําคูมือใหแกนักศึกษาใหมทราบเก่ียวกับขอมูล
รวมท้ังแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เกณฑการขอสําเร็จการศึกษา ใหกับ
นักศึกษาทุกคนเพ่ือใชสําหรับการเตรียมความพรอมและใชประกอบการศึกษา
ตลอดระยะเวลาศึกษา  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
    (A)  
         หลักสูตรไดมีการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม 
โดยทางหลักสูตรจะดําเนินการจัดทําคูมือแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และ
เกณฑการขอสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร ใหกับนักศึกษาทุกคนเพ่ือใชสําหรับ
การเตรียมความพรอมและใชประกอบการศึกษาตลอดระยะเวลาศึกษา 
 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม        
          มีการเปดชองทางรับขาวสารและการรับการปรึกษาของนักศึกษาโดย
ทางหลักสูตรไดจัดมุมใหคําปรึกษา และเปดชองทางการรับขาวสารและรับการ
ปรึกษาผานทางสื่อท่ีเขาถึงไดงาย  

 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือ
การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน
ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ
ตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหความสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดรวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 21 ใหไดมาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการควบคุม
การดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ดังนี ้
          1.  แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
          2.  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
          3.  ดูแลใหคําปรึกษา 
          4.  ติดตามความสําเร็จ 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 
(P)  

- ประชุมหลักสูตร เพ่ือหารือและวางแผนการดําเนินการควบคุมการดูแล
การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาตามระบบและกลไกขางตน 

- แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและระบุรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา
แตละชั้นปเพ่ือเสนอตอคณะฯ   

- กําหนดการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในทุกๆ วันพุธ เวลา 13.00-14.00 
น. แตละสัปดาห และจัดเวลาสําหรับใหคําปรึกษาดูแลนักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

- กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษามีติดตามความสําเร็จของการใหคําปรึกษา
อยางใกลชิด  

 วศ.ฟฟ. 3-5 รายงานการ
ประชุม 1/2560 หารือรายชื่อ
อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาแต
ละชั้นปเพ่ือเสนอตอคณะฯ 
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     (D)  
           - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําการประชุมเพ่ือดําเนินการ

ควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาตามแผนท่ี
วางไว และกําหนดมอบหมายผูรับผิดชอบเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาแต
ละชั้นปเพ่ือเสนอตอคณะฯ (การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1/2560) 

           - คณะฯ ออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาแตละชั้นป
โดยควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา เปนไปตามกฎเกณฑท่ี
กําหนด โดยนักศึกษามีท้ังหมด 3 ชั้นป จึงกําหนดอาจารยท่ีปรึกษา จํานวน 3 
คน แยกตามชั้นป   

 
             - อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาในวันพุธ เวลา 13.00-14.00 น. 

ของทุกสัปดาห หรือเวลาท่ีใหการดูแลนักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม โดยอาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก
นักศึกษาท้ังในดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา จากการพบและ
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

           - อาจารยท่ีปรึกษาจะมีการนัดประชุมนักศึกษาเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของทางดานวิชาการแกนักศึกษา เชน การทดสอบ
สมรรถนะหลักสูตร การสอบ IC3 การสอบภาษาอังกฤษ และการเลือกราย
วิชาชีพเลือกเพ่ือใหเหมาะสมตามความตองการในการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ 
เปนตน   

            - อาจารยท่ีปรึกษามีการติดตามนักศึกษา กรณีนักศึกษามีปญหา 
อาจารยท่ีปรึกษาไดใหขอมูลและคําแนะนําในดานวิชาการ เชน การลงทะเบียน 
การวางแผนการเรียน ติดตามความสําเร็จของนักศึกษา และดานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ วิเคราะหและหาทางชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือ
ตองการความชวยเหลือดานอ่ืน ๆ  โดยจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเก่ียวกับ
นักศึกษาผลการเรียนตํ่า ออกกลางคัน หรือจบชา จากการดําเนินการดังกลาว 
พบวา นักศึกษามีอัตราการพนสภาพฯ ลดลงจากปการศึกษากอนหนา 

           -  อาจารยท่ีปรึกษาสรางชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการพบนักศึกษาทุกวันพุธ เชน facebook และการสราง
กลุมสนทนาเฉพาะของนักศึกษาแตละชั้นปกับอาจารยท้ังชองทาง line  

   
   (C)  
- จากการแต ง ต้ั ง ให เ ป นอาจารย ท่ี ปรึ กษาของนั ก ศึ กษาสาขา

วิศวกรรมไฟฟา ประจําปการศึกษา 2560  คือ  
            1) นายคณิศร บุญรัตน เปนอาจารย ท่ีปรึกษาของนักศึกษา  

ชั้นปท่ี 3 
            2) นายปภัศรชกรณ อารียกุล เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา

ชั้นปท่ี 2 
            3) นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 

ชั้นปท่ี 1 
พบวาจํานวนนักศึกษากับจํานวนอาจารย ท่ีปรึกษายังคงมีความ
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สอดคลองกัน อาจารยท่ีปรึกษาสามารถใหคําปรึกษาและควบคุมดูแลนักศึกษา
ไดอยางท่ัวถึง 

 
- จากการทบทวนกระบวนการการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบวานักศึกษาบางคนไม
สามารถติดตอผานชองทาง facebook  และ line ได อีกท้ังไมคอยมาติดตอ
อาจารยท่ีปรึกษา ดังนั้นอาจารยท่ีปรึกษาจึงแกไขโดยการบังคับใหนักศึกษา
ลงทะเบียนในหองเรียนออนไลน Class start ซ่ึงพบวาสามารถติดตอกับ
นักศึกษาไดครบทุกคน 

- จากประเมินผลการติดตามการใหคําปรึกษาพบวา นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มี
ผลการเรียนต่ํากวา 2.00 จํานวนมากถึง 13 คน เนื่องมาจากสวนใหญติด F 
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอรมากถึง 22 คน และจากการสอบถามอาจารย
ผูสอนพบวานักศึกษาทําขอสอบไมได และมีนักศึกษาประสบปญหาผลการเรียน 
คือ มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

นักศึกษา ป 1 มีผลการเรียนต่ํากวา 2.00 จํานวน 13 คน  
นักศึกษา ป 2 มีผลการเรียนต่ํากวา 2.00 จํานวน 4 คน  
อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาท่ีมีปญหาดังกลาวจึงไดรวมวางแผนกับ

นักศึกษาและดําเนินการ ดังนี ้
                 1) วางแผนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาและจํานวนหนวย

กิตท่ีเหมาะสมในภาคการศึกษาถัดไป 
                 2) อาจารยใหคําแนะนําโดยเนนย้ําใหตั้งใจเรียนและมีความ

รับผิดชอบมากข้ึนตั้งแตเริ่มเปดภาคการศึกษาใหม และจะติดตามผลเปนระยะ 
                 3) มีขอตกลงรวมในการสงผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา

ใหกับผูปกครองของนักศึกษารับทราบดวย 
                 นอกจากนี้ ทางอาจารยท่ีปรึกษาไดตอบขอซักถามและชวย

แกปญหาจากนักศึกษา เชน การยกเลิกรายวิชาเรียน การแกผลการเรียน I  
การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ และการประชาสัมพันธเก่ียวกับ
ทุนการศึกษา เปนตน  
         (A)  

- ประชุมหลักสูตร เพ่ือทบทวนและวางแผนการดําเนินการควบคุม
การดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาตามระบบและกลไก
ขางตน ทบทวนและแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาและระบุรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา
ของนักศึกษาแตละชั้นปเพ่ือเสนอตอคณะฯ แตงตั้งคําสั่ง สําหรับปการศึกษา
ถัดไป 

- กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในทุกๆ วันพุธ 
เวลา 13.00-14.00 น. แตละสัปดาห และจัดเวลาสําหรับใหคําปรึกษาดูแล
นักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

- กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษามีติดตามความสําเร็จของการใหคําปรึกษา
อยางใกลชิด ท้ังนี้หลักสูตรไดกําหนดกระบวนการการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีการเปด
ชองทางการติดตอท่ีหลากหลาย เชน line, facebook , Class stsrt และขอ
เบอรโทรผูปกครองเพ่ือติดตอในกรณีท่ีไมสามารถติดตอนักศึกษาได เพ่ือ
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แกปญหาในดานการเรียน และการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดตาม
และใหคําปรึกษาไดอยางรวดเร็วและเปนรายบุคคล 
           

   ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
     -  จากการท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังทางดาน

วิชาการและการดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สงผลใหนักศึกษามีอัตราการพน
สภาพฯ ลดลงจากปการศึกษากอนหนา 

- ในปการศึกษา 2560 อาจารย ท่ีปรึกษาไดพบนักศึกษา และมี
นักศึกษามาขอเขารับปรึกษา โดยเรื่องท่ีนักศึกษารวมประชุมกับอาจารยท่ี
ปรึกษา ไดแก แนวทางการปฏิบัติตัวและแนวทาง การเรียน การติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษา ปญหาในการเรียน การสอน ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาไดติดตาม
พฤติกรรมและสอบถามนักศึกษาเปนรายกลุมและรายบุคคลตามความเหมาะสม 

 - อาจารยท่ีปรึกษาสรางชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการพบนักศึกษาทุกวันพุธ เชน facebook และการสรางกลุม
สนทนาเฉพาะของนักศึกษาแตละชั้นปกับอาจารยท้ังชองทาง facebook, line 
และ class start ทําใหสามารถติดตอใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดทุกคน 

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 
ท่ี 21 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1.  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือชี้แจงถึงแนวทางการ
ใหบริการกับนักศึกษา 

2.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการจัด บริการและสวัสดิการดาน

วศ.ฟฟ. 3-6 รายงานการ
ประชุม 2/2560 ชี้แจงถึง
โครงการท่ีจะจัดข้ึนในป
การศึกษา 2560 ท่ีสาขา
วิศวกรรมศาสตรเปน
ผูรับผิดชอบ ไดแก โครงการ
บริการวิชาการ และโครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา และโครงการ
อ่ืนๆ 
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ตางๆ ใหแกนักศึกษา 

3.  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดทําแผนเก่ียวกับการจัดบริการใหกับ
นักศึกษาและดาน 

-  การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
-  การจัดการบริการดานกายภาพ 
-  การใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต ฯลฯ 
-  การจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
-  การจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณทางดานวิชาการ / 

วิชาชีพแกนักศึกษา 
4.  ประชุมผูบริหารเพ่ือชี้แจงถึงแนวทางการจัดการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 
5.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดย

การมีสวนรวมของทุกหนวยงาน 
6.  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรวมกําหนดนโยบายและจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมใหครอบคลุมท้ัง 5 ดาน รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนหรือเปนประโยชน
ตอนักศึกษา 

-  กิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
-  กิจกรรมวิชาการสงเสริมการเรียนรูและนวัตกรรม 
-  กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมทักษะการใชชีวิตและการทํางาน 
-  กิจกรรมสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี 

7.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือชี้แจงถึงแนว
ทางการสรางเครือขาย 

8.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรางเครือขาย 
9.  จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเก่ียวกับการสรางเครือขายท้ัง

ภายในและภายนอก 
-  ดานการประกันคุณภาพ 
-  ดานวิชาการ 
-  ดานกิจกรรมนักศึกษา 
-  ดานศิลปวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 
 

         ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
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และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 
         (P)  
        -  ทางหลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือชี้แจงถึง
โครงการท่ีจะจัด ข้ึนในปการศึกษา 2560 ท่ีสาขาวิศวกรรมศาสตร เปน
ผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณทางดาน
วิชาการ / วิชาชีพแกนักศึกษา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อันไดแก โครงการบริการวิชาการ 
และโครงการฝกทักษะวิชาชีพทางดานวิศวกรรมไฟฟา และโครงการอ่ืนๆ ท่ี
อาจารยไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการ เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ศักยภาพและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตร ในการ
ประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 2/2560  

-   ใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาปรับปรุง มคอ. 3 ในกรณีท่ีรายวิชา
นั้นๆ สามารถบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการได เพ่ือใหนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาวไดรวมกิจกรรมของโครงการ โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบโครงการและอาจารยประจําวิชารวมกันดําเนินโครงการตามท่ี
วางแผน 
 
        (D)   
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดังนี ้
             - ในปการศึกษา 2560  นักศึกษาในหลักสูตรไดเขารวมโครงการ
สําหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ไดแก  
                 (1) หลักสูตรไดจัดโครงการฝกทักษะวิชาชีพทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาใหแกนักศึกษาภายในหลักสูตรโดยกําหนดใหอาจารยประจํา
หลักสูตรทุกคนทําหนาท่ีฝกเปนจํานวนคนละ 25 ชม.ตอปการศึกษา และ
นักศึกษาตองผานการฝกทักษะอยางนอง 50 ชม.ตอปการศึกษา     
                 (2) สงเสริมใหนักศึกษาในหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิชาการ
และนวัตกรรม โดยในปการศึกษา 2560  หลักสูตรไดจัดสงนักศึกษาเขารวมการ
ประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐคิดคนระดับอุดมศึกษาภาคใต ใน
งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร 2018 ระหวางวันท่ี 17–19 มกราคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 
 
         (C) 

จากการประชุมทบทวนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวา 

- นักศึกษาภายในหลักสูตรไดเขารวมและผานการฝกทักษะ
วิชาชีพทางดานวิศวกรรมไฟฟาคิดเปน 100 เปอรเซ็นต   

- นักศึกษาท่ีเขารวมการประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐคิดคนระดับอุดมศึกษาภาคใต ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร 2018
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท ผลงานโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐคิดคน
ระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต  
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(A)  
  ทางหลักสูตรฯ ไดมีการปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเสนอโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา หรือมีการปรับปรุง  
มคอ. 3 ใหมีการบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน   
           ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
           - มีจํานวนนักศึกษาไดเขารวมโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 
 
           ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
           - มีจํานวนนักศึกษาไดเขารวมโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 

 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การคงอยู   

(P) การวางแผนดําเนินการเก่ียวการคงอยูของนักศึกษา โดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2560 ไดรวมกันวิเคราะหปญหา
การพนสภาพและการลาออกของนักศึกษาท่ีผานมา พบวามีสาเหตุดังนี้ 

        1) นักศึกษามี พ้ืนฐานความรูรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษนอย สงผลใหการเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหา
ในรายวิชาดังกลาวของนักศึกษาไมดีเทาท่ีควร ในระยะยาวจึงสงผลกระทบตอผล
การเรียนของนักศึกษาบางรายท่ีไมสามารถปรับปรุงการเรียนรูใหดีข้ึน เกิด
ปญหาการพนสภาพระหวางเรียน 

2)  นัก ศึกษาบางรายมีปญหาเรื่ องการปรับตัว ในการใชชี วิต ใน
มหาวิทยาลัย 

3) มีปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว 
และรวมกันสรุปแนวทางปองกันและแกไขปญหาคือ กรณีท่ีมีสาเหตุจาก

ผลการเรียนและการปรับตัวของนักศึกษา ใหอาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแลและ
รวมวางแผนหาวิธีแกไขกับนักศึกษาท่ีมีปญหาอยางใกลชิด พรอมติดตามผลเปน
ระยะ เพ่ือประเมินแนวโนมวาดีข้ึนหรือไม ควรปรับแผนหรือหาวิธีการใหม
อยางไร  สวนกรณีนักศึกษาท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจ ทางหลักสูตรควรพยายาม
หาแหลงทุนสนับสนุน หรือหาแนวทางชวยเหลือใหนักศึกษามีรายไดระหวาง
เรียน 

(D) ดําเนินการตรวจสอบนักศึกษาท่ีมีปญหาดานผลการเรียน คือราย
ท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 แจงใหอาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแลตามแนวทางท่ี

วศ.ฟฟ.3.3-01 การคงอยูของ
นักศึกษา 
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วางแผนไว  
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษา จํานวน
นักศึกษารกเขา 

คน) 

ลาออก/
สิ้นสุดสภาพฯ 
ระหวางเรียน 

คงอยู 
 

อัตราการพน
สภาพฯ 
(รอยละ) 

อัตรา
คงอ  

(รอย  
2558 23 9 14 39.13 60.  
2559 37 15 22 29.41 70.  
2560 43 10 33 12.65 87.  

       จากตารางเปรียบเทียบสถานะของนักศึกษา พบวา ในปการศึกษา 2559 
และ 2560 รอยละอัตราการคงอยูเพ่ิมข้ึน 

(C) จากการตรวจสอบผลการดําเนินการดานการคงอยูของนักศึกษา
ซ่ึงคิดอัตราการคงอยูจากจํานวนแรกเขาของแตละปจนสิ้นสุดปการศึกษา 2560 
พบวาอัตราการคงอยูเพ่ิมข้ึน แตควรเพ่ิมมากข้ึนกวานี้ ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก
ท่ีควบคุมไดยากนั่นคือ 

- เขารับราชการทหาร 
- เปลี่ยนสถานท่ีเรียน 
- พนสภาพฯ เนื่องจากไมเขาชั้นเรียน มีเพียงชื่อในใบรายชื่อ

ลงทะเบียน โดยอาจารยท่ีปรึกษาไดพยายามติดตอแลว แตไมสามารถติดตอได 
 

(A) ผลการประเมินการคงอยูของนักศึกษาขางตน หลักสูตรได
ดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางท่ีวางแผนไวและสอดคลองกับสาเหตุท่ี
เกิดข้ึน อยางไรก็ตาม หลักสูตรยังคงตองดําเนินการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยท่ี
สงผลกระทบตออัตราการคงอยูของนักศึกษาเปนระยะท้ังนี้เพ่ือใหสามารถปรับ
วิธีการแกไขปญหาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในสวนของ
ผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกซ่ึงควบคุมไดยาก หลักสูตรควรพยายาม
แสวงหาแนวทางในการปองกันและลดปญหาท่ีเกิดข้ึน 
การสําเร็จการศึกษา (ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา) 
ตารางแสดงแนวโนมการสําเร็จการศึกษา (ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา) 

รายการ ป
การศึกษา 

.... 
(คน) 

ป
การศึกษา 

.... 
(คน) 

ป
การศึกษา

.... 
(ป

ประเมิน) 
(คน) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

จํานวนนักศึกษา
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

   คงเดิม/
เปล่ียน 

แปลงจาก
ปที่ผาน
มา เนื่อง
จาก........ 

ปประเมิน
เทียกับป
ทีผานมา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
        ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรดําเนินการในการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
สรางความพึงพอใจและดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนดังนี้ 
             - หลักสูตรจัดชองทางการรับขอรองเรียนผานกลองรับความคิดเห็น  
วางกลองรับความคิดเห็นบริเวณหนาหองพักอาจารย 
             -  ชองทางสื่อออนไลน เชน Facebook,  Line เปนตน  
             -  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร (ป.ตรี)  
เพ่ือใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 
              จากการตรวจสอบผลการดําเนินการ พบวา ไมมีขอรองเรียนจาก
นักศึกษา มีเพียงขอเสนอแนะจากการพูดคุยกับอาจารยในหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนอยางไมเปนทางการท้ังในและนอกหองเรียน ซ่ึงผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา
นักศึกษามีแนวโนมกลาแสดงความคิดเห็นผานอาจารยมากกวาการรองเรียนหรือ
แสดงความคิดเห็นผานกลองแสดงความคิดเห็น  โดยพบประเด็นขอเสนอแนะ
จากนักศึกษา ดังนี้ 
               - ควรมีการจัดการหรือการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับทาง
โรงเรียนระดับมัธยมตางๆ หรือผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
               - ใหมีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีเพ่ิมข้ึน 
               - อุปกรณในหองปฏิบัติการและหองเรียน เนื่องจากบางสวนชํารุด/
รอซอม และไมเพียงพอสําหรับนักศึกษา 
       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดหารือเก่ียวกับประเด็นตางๆ ท่ีนักศึกษา
รองเรียน  และวางแผนเพ่ือแกไขขอรองเรียนจากนักศึกษาในประเด็นท่ีทาง
หลักสูตรสามารถดําเนินการได เชน การประชาสัมพันธหลักสูตร ใหมีการจัดการ
เรียนการสอนนอกสถานท่ีมากข้ึน และ ซอมแซมอุปกรณในหองปฏิบัติการและ
หองเรียน  
       จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ
หลักสูตร (ป.ตรี) พบวา ในปการศึกษา 2560  โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับ 
ความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตร เทากับ 4.00 เพ่ิมข้ึน จากปการศึกษา 2559 
ดังนี้  
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจนักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร (ป.ตรี)  

ความพึงพอใจ
นักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร (ป.ตรี) 
ปการศึกษา 2558 

ความพึงพอใจ
นักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร (ป.ตรี) 
ปการศึกษา 2559 

ความพึงพอใจ
นักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร (ป.ตรี) 
ปการศึกษา 2560 

ไมมีขอรองเรียน ไมมีขอรองเรียน 4.00  

วศ.ฟฟ. 3-8 ความพึงพอใจ
นักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรป 
2559, 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3  
3.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3  
3.3 ระดับ 2 ระดับ 3 3  

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา)  

ปการศึกษาท่ีรับเขา ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 คาเฉลี่ย 
 จํานวนจบในรุน      

จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

 จํานวนจบในรุน     
จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

หมายเหตุ : 1) แสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาในปท่ีรับเขาถึงปท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดรอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน =       จํานวนจบในรุน 
       จํานวนรับเขาในรุน 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา (ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา) 
 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (แสดงปกอนประเมิน 1 ป) (ตัวบงช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) วันท่ีสํารวจ  N/A (ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด    
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง 
การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน  
1 ป หลังสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

  

     ตรงสาขาท่ีเรียน   

     ไมตรงสาขาท่ีเรียน   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํา 
กอนเขาศึกษา 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิต   

X 100 
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ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
ศึกษา 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร   

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเอง 
ท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

  

หมายเหตุ : ทางมหาวิทยาลัยไมมีการสํารวจในระดับ ………… 
 
เปาหมายของปนี้   : รอยละ - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ N/A เกณฑประเมิน  :  N/A คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  รุนจบปการศึกษา 2559 (แสดงปกอนประเมิน 1 ป)  ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
(ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 

ลํา 
ดับท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวน
ขอท่ี
ตอบ 

คา 
เฉล่ีย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
.   

รายงาน
สรุปผล
การ
ประเมิน
คุณภาพ
บัณฑิตตรี/
โท 
 

   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 
   (2) ดานความรู N/A N/A N/A 
   (3) ดานทักษะทางปญญา N/A N/A N/A 
   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล N/A N/A N/A 

 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร  
      และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

  (6) ดานทักษะปฏิบัติ N/A N/A N/A 
   (7) ดานอัตลักษณความเปนบัณฑิต มทร.ศรีวชิัย N/A N/A N/A 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท้ังหมด (คน) N/A 

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 

N/A 

 
เปาหมายของปนี้   : รอยละ   
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ   เกณฑประเมิน  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
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การวิเคราะหผลท่ีได 

 ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 
ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 

2.2 

รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2560                           -42-  



 
 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         มคอ. 7 
 

หมวดท่ี 4  
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา)  
รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 

(แสดง
เครือ่งหมาย  

หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

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

สอบ
ผาน 

01021001 
จริยธรรม

สําหรับมนุษย 
  1/60 5 8 8 3 8 3 3 6 0 0 0 0 44 38 

0102200155 
วัฒนวถิีแหงการ

ดํารงชีวิต 
  1/60 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

01023001 
พลศึกษา   1/60 13 1 0 5 3 2 2 4 0 0 0 0 30 26 

01312001 
ภาษาอังกฤษ 1   1/60 3 0 12 10 7 4 5 3 0 0 0 0 44 41 

01312005 
ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

  1/60 0 0 6 4 8 0 2 0 0 0 0 1 21 20 

02031002 
สถิติใน

ชีวิตประจาํวัน 
  1/60 14 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 22 22 

02032008 
แหลงพลังงาน

ทางเลือก 
  1/60 2 3 5 9 8 5 2 3 0 0 0 0 37 34 

01021002 
มนุษยสัมพันธ
และการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

  2/60 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

01024101 
เคมีพ้ืนฐาน   2/60 12 4 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 35 35 

01024103 
ฟสิกส 2   2/60 1 2 2 0 1 6 5 3 0 0 0 0 20 17 

01025102 
คณิตศาสตร 2   2/60 3 1 2 6 4 6 3 0 0 0 0 3 28 25 

01312002 
ภาษาอังกฤษ 2   2/60 9 7 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 27 27 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา)  
รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 

(แสดง
เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

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

สอบ
ผาน 

01024102 
ฟสิกส 1   1/60 1 0 4 3 3 10 12 11 0 0 0 0 44 33 

01025101 
คณิตศาสตร 1 

  1/60 5 1 5 5 3 3 15 7 0 0 0 0 44 37 

01025203 
คณิตศาสตร 3 

  1/60 2 1 2 1 1 4 4 2 0 0 0 1 18 15 

15111201 
กลศาสตร
วิศวกรรม 

  1/60 0 0 0 0 1 6 9 2 0 0 0 0 18 16 

15112201 
วงจรไฟฟา 

  1/60 4 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

15112202 
ปฏิบัติการ
วงจรไฟฟา 

  1/60 5 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

15112203 
สนามแมเหล็ก

ไฟฟา 
  1/60 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

15112206 
คณิตศาสตร

วิศวกรรมไฟฟา 
  1/60 2 3 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0 14 14 

15113201 
เครื่องมือวัดและ
การวดัทางไฟฟา 

  1/60 1 1 4 10 3 2 1 0 0 0 0 0 22 22 

15114301 
เครื่องจักรกล

ไฟฟา 2 
  1/60 6 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 

15114302 
ปฏิบัติการ

เครื่องจักรกล
ไฟฟา 2 

  1/60 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

15114303 
การอนรุักษและ

การจดั
การพลังงาน 

  1/60 6 4 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

15114401 
ออปโต

อิเล็กทรอนิกส
ของเซลล

แสงอาทิตย 

  1/60 0 1 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 11 10 

15114409 
การวเิคราะห
ระบบพลังงาน 

 

  1/60 5 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

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

สอบ
ผาน 

15115301 
ระบบไฟฟากําลัง 

  1/60 7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

15121201 
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

  1/60 2 0 1 1 2 7 11 22 0 0 0 0 46 24 

15111101 
เขียนแบบ
วิศวกรรม 

  2/60 8 5 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

15111202 
วัสดุวิศวกรรม 

  2/60 11 2 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 22 22 

15111203 
อุณหศาสตร 

  2/60 2 3 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 19 19 

15112101 
วงจรดจิิตอล 

  2/60 2 2 3 5 7 5 7 2 0 0 0 0 33 31 

15112204 
อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรม 
  2/60 0 1 1 3 0 6 7 0 0 0 0 1 19 18 

15112205 
ปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 

  2/60 10 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 20 14 

15112206 
คณิตศาสตร

วิศวกรรมไฟฟา 
  2/60 4 2 2 2 5 2 1 0 0 0 0 1 19 18 

15113301 
ระบบควบคุม 

  2/60 4 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 13 13 

15113302 
ปฏิบัติการระบบ

ควบคุม 
  2/60 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

15114201 
เครื่องจักรกล

ไฟฟา 1 
  2/60 1 6 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 22 22 

15114202 
ปฏิบัติการ

เครื่องจักรกล
ไฟฟา 1 

  2/60 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

15114203 
พลังงานทดแทน 

  2/60 9 5 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 37 37 

15115302 
วิเคราะหระบบ

ไฟฟากําลัง 
  2/60 5 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

15115303 
ปฏิบัติการระบบ

ไฟฟากําลัง 
 

  2/60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

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

สอบ
ผาน 

15115304 
การออกแบบ
ระบบไฟฟา 

  2/60 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

15115305 
ระบบผลิตไฟฟา
แบบกระจาย 

  2/60 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

15116301 
การเตรียม

โครงงานวิศวกร
รพลังงานไฟฟา 

  2/60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

15116303 
การเตรียมความ
พรอมฝกงาน 

  2/60 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

 
หมายเหตุ  
 

ปจจัยท่ีมีผลใหนักศึกษามีผลการเรียนติด F เยอะในบางรายวิชา  
นักศึกษาจํานวนหนึ่งมาลงทะเบียนเรียน แตไมเรียนตั้งแตแรก และบางสวนลาออกไปศึกษาท่ีอ่ืน 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบรหิารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษา
เปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี ้
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
หลักสูตรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

กระบวนการ คําอธิบาย 

 
 
 

สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สํารวจอาชพี / ความ
ตองการผูใชบัณฑิต / ผูตองการศึกษา /ศิษยเกา / ศิษยปจจุบัน/ 
สมรรถนะพื้นฐาน องคกรวิชาชพี / ประกันคุณภาพ /  อัตลักษณ / 
หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 

 
 
 

นําขอมูลที่ไดจาการสํารวจมาทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหได
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมของ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพจากภายนอก 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการยกราง วิพากษหลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ขอกําหนดของหนวยงาน 

1. กลุมศึกษาทั่วไป  
 
 
 
2. กลุมวิชาชีพ 
 

 

3. กลุมวิชาเลือกเสรี - 

 

สํารวจ  
 

วิเคราะห 
 

ระดับปริญญาตร ี
- วิชาชีพพื้นฐาน 
- วิชาชีพบังตับ 
- วิชาชีพเลือก 

โครงสราง / 
ออกแบบหลักสูตร 

รายวิชา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 

 

4. คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสม
กบัรายวิชา จํานวนหนวยกิตและมีเนื้อหา
ที่ครอบคลุม กวางขวางครบถวน ในส่ิงที่
ควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพหรือวิชาที่
เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการ
สังเคราะหการเรียนรู 

- 

 
 
 
 
 
 

5. เนื้อหาที่กําหนดรายวิชาไมมีความ
ซับซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่อง
สัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ของหลักสูตร 

- 

6. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับ
ผลลัพธที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

- 

7. การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุม
สาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชา
ครบถวน 

- 

 
 
 

การจัดการเรียนการสอน 
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการ 
คําอธิบาย 

ระดับปริญญาตร ี  

 
 
 
 

1. มีวินัย ซ่ือสัตย เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีตอ
องคกร 

 

2. เปนนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน  
3. คิดเปน ทําเปน ใชเปน  
4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการส่ือสารระดับสากล  
6. รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
7. สามารถทํางานเปนทีมได ทั้งในบทบาทของผูนําและผู
ตาม 

 

 
 
 
 

เพื่อใหผูประกอบการ/นายจาง ไดประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 

เพื่อใหไดขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต นํามาพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 มีการเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

โครงสราง / 
ออกแบบ

หลักสูตร รายวิชา 
 

 

การนําหลักสูตร 
ไปใช 

บัณฑิต 
 

ประเมินบัณฑิต 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
       หลักสูตรและคณะฯ รวมใชระบบและกลไกของการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

     (P) ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร โดยยังไมมีการปรับปรุง เนื่องจากเปนหลักสูตรใหมเปดใชงาน
เม่ือป พ.ศ. 2558 โดยสาระของรายวิชาในหลักสูตรดําเนินการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามระบบและกลไกขางตน และรวบรวมขอมูลจาก
การวางแผนและใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลอง
กับความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี สถานการณและปจจัยภายนอก โดย
นําขอมูลจาก มคอ.7 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม, 
คําอธิบายรายวิชาท่ีไมทันสมัยและปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

(D) หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนตรวจสอบ สาระรายวิชาภายในหลักสูตร 
เชน คําอธิบายรายวิชา จํานวนหนวยกิต และโครงสรางของหลักสูตร เปนตน  และ
การบูรณาการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมใน 
มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5 และมคอ. 6   
       (C)  
         จากการทบทวนกระบวนการ การติดตามการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาของหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เชน สถานประกอบการ และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมไฟฟา พบวา 
                 - บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารระดับสากล เชน การพูด การเขียน และ
การอาน อยูระดับต่ํา  
                 - บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดานวิศวกรรมไฟฟาคอนขางนอย 
 

       (A)  
         ทางหลักสูตรแจงใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุงเก่ียวกับออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาของหลักสูตร ดังนี้ 
                 - มีการใชสื่อภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน เชน 
วิชาวงจรดิจิตอล วิชาอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  
                 - มีการจัดการอบรม/ฝกทักษะ / ฝกการปฏิบัติเทคโนโลยีดาน
วิศวกรรมไฟฟาเพ่ิมจากผูท่ีมีความเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
 

         ผลท่ีไดจากการปรับปรงุอยางเปนรปูธรรม ดังนี้ 
              หลักสูตรไดมีปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเนื้อหาท่ีเหมาะสมครอบคลุม 

กวางขวางครบถวน ในสิ่งท่ีควรเรียน และมีความลึกในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี ้
     (P)  
          - หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเก่ียวกับเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยี สถานการณและปจจัยภายนอก ซ่ึงจะรวบรวมขอมูลจากการออก
นิเทศนักศึกษาฝกงาน และสภาวศิวกร ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ในการ
ประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 2/2560 
         - หลักสูตรมีการวางแผนการบูรณาการงานวิจัยเขาในรายวิชา  
 

     (D)  
           ในปการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯ ไดมีการวิพากษหลักสูตรฯ และ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
     1. ปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับสภาวิศวกร  
     2. ปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิ 
     3. ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะของสถานประกอบการ 
         - มีการนํางานวิจัยเขามาบูรณาการกับรายวิชา เชน มีการนํางานวิจัยเรื่อง
การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเขามาบูรณาการกับรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟา 
1 เครื่องจักรกลไฟฟา 2, งานวิจัยเรื่องการประเมินสมรรถนะทางไฟฟาของหลอด 
LED เขากับรายวิชาเครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟา 
 

        (C)  
           จากการทบทวนกระบวนการ การติดตามการปรับปรุงสารระรายวิชาและ
รูปแบบการสอนของอาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของและสถานประกอบการ 
พบวาบางรายวิชาตองมีการตองมีการปรับปรุงสาระรายวิชาเพ่ือใหทันสมัยตาม
กาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 
         (A)  
          หลักสูตรแจงอาจารยผูสอน เพ่ือใหอาจารยผูสอนปรับปรุงสารระรายวิชา
และรูปแบบการสอนของอาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี สถานการณและปจจัยภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีการปรับปรุง กําหนด มาตรฐาน กฎหมาย และ
ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
 

         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
              ไมมี 

วศ.ฟฟ 4-1 รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2560 หารือ
การปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดย

คํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ี
ทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง และ ใหนักศึกษาไดรับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําให
นักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความ
สะดวกให เกิดการเรียนรู  และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน เปนตน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 
การกําหนดผูสอน 
 

         (P) 
 ทางหลักสูตรไดมีการประชุมในครั้ง ท่ี 1 เทอม 1/60 ในการประชุม

หลักสูตรครั้งท่ี 3/2559 และ ครั้งท่ี 2 เทอม 2/60 และครั้งท่ี 3/2560 เพ่ือวางแผน
และกําหนดผูสอน และไดประชุมรวมกันเพ่ือศึกษาวิเคราะห มคอ. 2 และคําอธิบาย
รายวิชาเพ่ือกําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมตามคุณวุฒิและประสบการณ โดย

วศ.ฟฟ.4-2 รายงานการ
ประชุม 1/2560 การ
กําหนดผูสอน 
วศ.ฟฟ.4-3 รายงานการ
ประชุม 3/2560 ทบทวนผล
การดําเนินงานดานการ
กําหนดผูสอน 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
พิจารณาคุณสมบัติของผูสอนจาก 1) มีคุณวุฒิเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน/ตรงกับ
สาขาวิชาฯ 2) มีความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน โดยเคยผานการสอนในรายวิชา
ท่ีกําหนด/เก่ียวของ 3) มีประสบการณในการทํางาน/การฝกอบรมในรายวิชาท่ี
กําหนด 4) ประสบการณทางดานงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรายวิชา  

   หลักสูตรวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการเพ่ิมศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณจากสถานประกอบการ 
ชุมชน และผูปฏิบัติงานจริง  
 

         (D) 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดดําเนินการกําหนดอาจารยผูสอนในแต

ละรายวิชาตามคุณวุฒิและประสบการณการทํางาน และงานวิจัยท่ีรับผิดชอบ และ
ศึกษาดูงานท่ีบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี นอกจากนี้ไดทําการสอบถามผูใชบัณฑิต
พบวารายวิชาควรแนนไปทางดานพลังงานทดแทนเปนหลัก 
         (C) 

อาจารยประจําหลักสูตร ไดมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานดาน
การกําหนดผูสอนในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครั้งท่ี 3/2560 พบวา มีการ
กําหนดผูสอนเปนไปตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร มีผล
การประเมินโดยเฉลี่ยสูงกวา 4.0 แตจํานวนชั่วโมงท่ีอาจารยแตละทานสอนมีจํานวน
ท่ีไมเทากัน 
         (A) 

หลักสูตรฯ ไดแบงรายวิชาเพ่ือใหอาจารยแตละทานมีชั่วโมงการสอนท่ี
ไมมากจนเกินไปเพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)  
 

 
 
 
 
 

      (P)  
          หลักสูตรและคณะฯ รวมใชระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรยีนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
      1) ผูสอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 
      3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 – มคอ.4 และสาขา 
         สรุปผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.3 – มคอ.4 รายงานตอคณะตาม 
        ระยะเวลาท่ีกําหนด 
       (D) 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการดําเนินการ ดังนี้  
          - ผูสอนจัดทํา มคอ.3 – มคอ.4 โดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการ 
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ตารางสรุปผลการจัดทํา
รายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 
(TQF 3.2) 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
           - หลักสูตรมีการแจงรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรแกอาจารย
ผูสอน เพ่ือศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาใน มคอ.2 และจัดทํามคอ.3 และ 
มคอ.4  และทางคณะไดกําหนดวันจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4  ) ของ
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 และ ภาคการศึกษาท่ี 3/2560 
โดยทางหลักสูตรไดมีการขอความรวมมืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 ตามระยะเวลาท่ีคณะกําหนด และสาขาจัดทําตารางสรุปผลการจัดทํา
รายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 (TQF 3.2) เสนอตอคณะตามเวลาท่ีกําหนด 
         (C)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันตรวจสอบมคอ.3 และ มคอ.4 ตาม
แบบฟอรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เม่ือพบขอปรับปรุง/
ขอเสนอเสนอแนะ เชน สารบัญ การลงจุดดําจุดขาว แบบฟอรมไมถูกตอง เปนตน 
หลักสูตรมอบใหผูรับผิดชอบรายวิชาแกไขและจัดสงใหมภายในวันท่ีกําหนด   
        (A) 
          - จากการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4  พบวาอาจมีบางประเด็นท่ียังไม
ถูกตอง เชน สารบัญไมตรงกับเลขหนาจริง การลงจุดดําตาม Mapping และ
แบบฟอรมของแตละรายวิชายังมีความแตกตางกัน  
         - หลักสูตรแจงอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบรายละเอียด 
Curriculum Mapping ของแตละรายวิชาตาม มคอ.2  
 
       ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
          ผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการจัดทํา มคอ.3-มคอ.4 ครบถวนทุก
รายวิชาและจัดสงตามเวลาท่ีกําหนด 

 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         (P)  
          หลักสูตรมีวางแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยใหมีการระบุรายละเอียดใน มคอ.3 หรือ  มคอ.4 
         (D)  
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
          -  ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทําการเรียนการสอนตาม มคอ.3 หรือ  มคอ.4 ให
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการสรางตูอบจากท่ีตําบล
บางหมาก จังหวัดตรัง ในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องจักรกล
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ไฟฟา ระบบควบคุม  
 
       (C)  
          - จากการติดตามการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็น
วาควรมีการบูรณาการเพ่ิมมากข้ึน 
           - จากการติดตามการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา นักศึกษาสามารถ
นําความรูไปใชในการวางแผน คิด วิเคราะห และปฏิบัติงานไดจริง แตนักศึกษายัง
ขาดทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 
 
      (A) 
          - ทางสาขาประชุมแจงกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการในแตละปการศึกษา 
เพ่ือใหอาจารยมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากข้ึน  
          - ทางหลักสูตรแจงอาจารยผูรับผิดรายวิชาเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกสถานท่ี เชน การจัดกิจกรรมรวมกับทางชุมชน หนวยงานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษา
เกิดจากพัฒนา กลาคิด กลาตัดสินใจมากข้ึนเม่ือพบปญหา 
 
       ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
            - มีรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอเนื่องทุกป 

 
เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
นักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผูสอน และนาไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผล
ลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมิน
สวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน
เพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวย 
  ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรด
ท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมิน
ท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) 
และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ี
แทจริงของนักศึกษา  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

 
 

         (P)  
           หลักสูตรและคณะรวมใช ระบบและกลไกในการประเมินผูเรยีนตามกรอบ
คุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติของมหาวิทยาลัยไดวางไวดังนี้ 
           1) หนวยงานตองทําการประเมินผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
อุดมศึกษาแหงชาติอยางนอย 6 ดาน (domains) ตามท่ี สกอ. กําหนด คือ 1. ดาน
คุณธรรม จริยธรรม  2. ดานความรู  3. ดานทักษะทางปญญา  4. ความดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย 
          2) หนวยงานนํากรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผูเรียน 5 ดาน 
โดยมีความรับผิดชอบหลัก และรองครบทุกดาน ซ่ีงกําหนดไวใน มคอ. 3 หมวดท่ี 4 
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา และ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล โดยพิจารณาจํานวนหนวยกิต และคาบเรียนรวมตองเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯ หรือสภาวิชาชีพในแตละสาขาวิชากําหนด 
          3) หัวหนาสาขาวิชาทําการพิจารณาความถูกตองของแผนการสอน หรือ 
มคอ. 3 ในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนกอนเปดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหรือไดรับมอบหมายลงนาม (อนุมัติ)  
       (D) 
           ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการประเมินผลการเรียนรู ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 

 
 
 

วศ.ฟฟ.4-5 แบบฟอรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.
4) 
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ระบบกลไกลและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 
             - หลักสูตรมีการพิจารณาการประเมินผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
อุดมศึกษาแหงชาติอยางนอย 5 ดาน (domains) ตามท่ี สกอ. กําหนดขางตน โดย
พิจารณาจาก มคอ. 3 และมคอ. 4 ซ่ีงกําหนดไวใน มคอ. 3 หมวดท่ี 4 การพัฒนาผล
การเรียนรูของนักศึกษา และ หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล โดย
พิจารณาจํานวนหนวยกิต และคาบเรียนรวมตองเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ หรือ
สภาวิชาชีพในแตละสาขาวิชากําหนดของแตละรายวิชาใน หลักสูตรท่ีเปดสอน และ
หัวหนาสาขาวิชาทําการพิจารณาความถูกตองของ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในแตละ
รายวิชาท่ีเปดสอนกอนเปดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาหรือไดรับมอบหมายลงนาม (อนุมัติ)  
 

          (C)  
            จากการติดตามและตรวจสอบการประเมินผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิ 
มาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา ทางมหาวิทยาลัยยังไมกําหนดรูปแบบการ 
ประเมินผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ  
 

           (A)  
            ทางหลักสูตรจะดําเนินการทําแบบประเมินในปถัดไปในการประเมินผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรงุอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

             -  การจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 ทุกรายวิชามีการประเมินผูเรียนตาม 
กรอบคุณวุฒิ มาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ระบบกลไกลและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 

 
 
         ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาดังนี้ 
         (P)  

อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือติดตามดําเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย งานท่ีมอบหมาย ทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 
2560  อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาเปดท้ังหมด โดยแตงต้ังกรรมการทวนสอบ
จากอาจารยนอกหลักสูตร 

         (D)  
- อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชขอสอบปรนัย 

อัตนัย งานท่ีมอบหมาย  
- ดําเนินทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2560  อยางนอย

รอยละ 25 โดยมีรายวิชาดังนี้ 
15-112-201 วงจรไฟฟา อาจารยผูสอน กิตติกร ขันแกลว 
15-112-202 ปฏิบัติวงจรไฟฟา อาจารยผูสอน กิตติกร ขันแกลว 
15-112-204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม อาจารยผูสอน จันทิรา เจือกโวน 

              15-112-205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม อาจารยผูสอน จันทิรา 
เจือกโวน 

15-113-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา อาจารยผูสอน คณิศร 
บุญรัตน 

วศ.ฟฟ.4-5 ผลการทวนสอบ
รายวิชาท่ีเปดสอนในป

การศึกษา 2560 
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ระบบกลไกลและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 

15-114-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 อาจารยผูสอน วีระศักดิ์  ไชยชาญ 
15-114-202 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 อาจารยผูสอน วีระศักดิ์  ไชยชาญ 
15-112-203 สนามแมเหล็กไฟฟา อาจารยผูสอนปภัศรชกรณ อารียกุล 
15-114-409 การวิเคราะหระบบพลังงาน อาจารยผูสอนปภัศรชกรณ 

อารียกุล 
               15-111-201 กลศาสตรวิศวกรรม อาจารยผูสอนกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา 
               15-114-409 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง อาจารยผูสอนคณิศร บุญ
รัตน 
               15-115-304 การออกแบบระบบไฟฟา อาจารยผูสอนกิตติกร ขันแกลว 

         (C)  
- อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนักศึกษา จากผลการประเมิน

พบวาอยูในเกณฑปกติ 
- จากการทบทวนกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษา และอาจารย พบวาทางหลักสูตรเปนรูปแบบสอบถาม ซ่ึงการทวน
สอบไมมีความหลากหลาย 
 
(A)  
             - ทางหลักสูตรจะมีการปรับปรุงรูปแบบการทวนสอบให มีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน เชน การสัมภาษณ และงานท่ีมอบมาย 
 

 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

         ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) ดังนี้ 
         (P)  
         ระบบและกลไกในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5-มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

1) อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5-6)
พรอมแนบผลการประเมินรายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุภาค
การศึกษา 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบการรายงานผลของ 
มคอ.5-6 
 

 

วศ.ฟฟ.5.3-2 รายงานการ
ประชุม 2/2559 การกํากับ
การประเมินการจัดการเรียน
การสอน และประเมิน
หลักสูตร 
วศ.ฟฟ.5.3-3  คําสั่งเขารวม

โครงการ“กิจกรรมสรางความรู
ความเขาใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” 
และโครงการ “เตรียมความ”
พรอมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูสอนและจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
มคอ.7 

5) หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตอคณะ/มหาวิทยาลัย 
 

         (D)  
อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และอาจารยประจําหลักสูตร

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 โดย
ประธานหลักสูตรฯ ติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา  มคอ.5 ของภาคการศึกษา
ท่ี 1/2560  และ 2/2560 ตามแบบฟอรมการตรวจสอบการดําเนินงานของรายวิชา 
และตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ. 5  และอาจารยประจําหลักสูตรรวมกัน
สรุปปญหาและหาแนวทางในการแกไขตามรายละเอียดท่ีอาจารยผูสอนระบุไวใน 
มคอ. 5 พรอมท้ังตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาวามีอะไรผิดปกติหรือไม 

 
         (C)  

หลักสูตรฯ ไดประชุมทบทวนระบบการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) พบวา เปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มคอ.5 – 6 มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ มคอ. 3 - 4 
แตหลักสูตรฯ ยังมีปญหาในการเขียนรายงาน มคอ.7 

 
         (A)  

แจงอาจารยในหลักสูตรทุกทานใหเขารวมอบรมการเขียนรายงาน มคอ.7  
 
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
         -  มีการจัดทํา มคอ. 5-6 ท่ีมีความสอดคลองกับ มคอ. 3-4  
         -  มีการจัดทํา มคอ. 7 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
         - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการปรับปรุงการจัดทํา มคอ. 

โดยมีความเชื่อมโยงกันของ มคอ.3 และ มคอ.5 

 

 

เปาหมายของปนี้  : 2  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบงช้ี 5.4)  

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80   
มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

วศ.ฟฟ 4-6 รายงานการประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

  หลักสูตรฯ ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

วศ.ฟฟ 4-7 เลมหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

  มี รายละ เ อียดของรายวิ ช าตามแบบ มคอ.3 
ประกอบดวย 7 หมวด ครบถวนทุกรายวิชากอนเปด
แตละภาคการศึกษา 

วศ.ฟฟ 4-8  FORM TQF-3.2 เอกสาร มคอ.3 
และ มคอ.4   

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  จัดทํารายงานผลการดํา เนินงานของรายวิชา    
(มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 

วศ.ฟฟ 4-9  เอกสารสง มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

  อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 ทาน รวมกันจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 และจัดสงตามกําหนดเวลา  

วศ.ฟฟ 4-10  มคอ.7 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

  รายวิชา ท่ีเปดสอนของหลักสูตรฯ มีทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ท่ีกําหนดมากกวารอยละ 25 ของวิชาท้ังหมด โดยมี
การแตงตั้งอาจารยนอกหลักสูตรและหัวหนาสาขา
เปนกรรมการในการประเมิน 

วศ.ฟฟ 4-11 FORM  TQF-3.6 แบบรายงานผล
การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ี
เปดสอนโดยคณะกรรมการทวนสอบผลการ
เรียนรู 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

  ไดมีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ในปการศึกษา 2560 มีการสอดแทรกการใช
ภาษาอังกฤษ และสงเสริมคุณภาพดานภาษาใหแก
นักศึกษา  

วศ.ฟฟ 4-12 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา 
 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

- - 
ในปการศึกษา 2560 ยังไม มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 ทาน 

- 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

 
 ในปการศึกษา 2560 อาจารยประจําในหลักสูตร 

จํานวน 5 คน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ จํานวน  5  คน คิดเปน   รอยละ 100 

วศ.ฟฟ 4-13  เอกสารโครงการพัฒนาบุคลากร 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

- - 
หลักสูตรไมมีบุคลากรสายสนับสนุน 

- 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - 
ยังไมมีการดําเนินการในปการศึกษานี้ เนื่องจาก
หลักสูตรฯ ยังไมมีนักศึกษาชั้นปสุดทายหรือบัณฑิต
ใหม จึงยังไมมีการประเมินในตัวบงชี้นี้ 

- 

12) ระดับความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- - 
ยังไมมีการดําเนินการในปการศึกษานี้ เนื่องจาก
หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต จึงยังไมมีการประเมินใน
ตัวบงชี้นี้ 

- 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 8  
จํานวนตัวบงชี้ท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1-5 5  

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1-5 100  
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 8  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100  
 
เปาหมายของปนี้   : รอยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ  100 
เกณฑประเมิน    : 5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน       บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา)  
รหัส  

ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุท่ีทําให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อางอิง 

01021001 
จริยธรรม
สําหรับมนุษย 

1/2560 นักศึกษา
สอบไมผาน
14% ของ
จํานวน
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน
เรียน 

    

01024102 
ฟสิกส 1 

1/2560 นักศึกษา
สอบไมผาน
26% ของ
จํานวน
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน
เรียน 

    

01025101 
คณิตศาสตร 
1 

1/2560 นักศึกษา
สอบไมผาน
16.67% 
ของจํานวน
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน
เรียน 

 นักศึกษาไม
คอยสง
การบานและ
สงชากวา
กําหนด 

1.เนนให
นักศึกษาทํา
โจทยเยอะๆ 
2.ตองให
นักศึกษา
รูจักคนควา
เรียนรูดวย
ตนเองจาก
สื่อออนไลน
มากข้ึน 

มคอ.5 
รายงานผล
การ
ดําเนินการ
ของ
รายวิชา 

15121201 
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

1/2560 นักศึกษา
สอบไมผาน
47.7% 
ของจํานวน
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน
เรียน 

 นักศึกษาบาง
คนลาออกจาก
การศึกษาจึง
ทําใหผลการ
เรียน F สูง
ผิดปกติ 

1.วางแผน
การศึกษาให
เหมาะสมกับ
เวลาท่ีเปด
การเรียน
การสอน 
2. จัดเตรียม
วัสดุและ
ครุภณัฑให
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รหัส  
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อางอิง 

เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
เนื้อหาใน
บทเรียน 

15112205 
ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 

2/2560 นักศึกษา
สอบไมผาน
25% ของ
จํานวน
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน
เรียน 

 เปนวิชาปฏิบัติ
แตนักศึกษาไม
เขาเรียนจึงไม
สามารถ
ประเมินการ
พัฒนาดาน
ทักษะได 

จัดหา
ครุภัณฑท่ีใช
ทําการ
ทดลองมา
เพ่ิมให
เพียงพอกับ
จํานวน
นักศึกษา 

 

 
รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ไมมี     
     
     
     
     

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา)  
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมได

สอน 
วิธีแกไข หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
ไมมี      
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(นํามาจาก มคอ.5 แตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

มี ไมมี 
1021001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 1/60     
1022001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 1/60     
1023001 พลศึกษา 1/60     
1024102 ฟสิกส 1 1/60     
1025101 คณิตศาสตร 1 1/60   1.เนนใหนักศึกษาทําโจทย

เยอะๆ 
2.ตองใหนักศึกษารูจักคนควา
เรียนรูดวยตนเองจากสื่อ
ออนไลนมากข้ึน 

 

1025203 คณิตศาสตร 3 1/60     
1312001 ภาษาอังกฤษ 1 1/60     
1312005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1/60     
2031002 สถิติในชีวิตประจําวัน 1/60     
2032008 แหลงพลังงานทางเลือก 1/60     
15111201 กลศาสตรวิศวกรรม 1/60     
15112201 วงจรไฟฟา 1/60   ปรับรายงานใหเหมาะสมกับ

ชวงเวลา 
 

15112202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1/60   ปรับการปฏิบัติใหเหมาะสม
กับชวงเวลา 

 

15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา 1/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึนและ
ยกตัวอยางโจทยคํานวณให
มากข้ึนดวย 

 

15112206 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1/60   1.ใหนักศึกษามีสวนรวมมาก
ข้ึน 
2.ควรมีช่ัวโมงสําหรับทํา
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 
3.ใหนักศึกษารูจักการเรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อออนไลน
มากข้ึน 

 

15113201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1/60   1.ใหนักศึกษามีสวนรวมมาก
ข้ึน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

2.จัดหาครภุัณฑใหเพียงพอกับ
กับจํานวนนักศึกษา 
3.ใหนักศึกษารูจักการเรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อออนไลน
มากข้ึน 

15114301 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 1/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึน 

 

15114302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2 1/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึน 

 

15114303 การอนุรักษและการจดัการพลังงาน 1/60   ปรับรายงานใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลา 

 

15114401 ออปโตอิเล็กทรอนิกสของเซลล
แสงอาทิตย 

1/60   จัดหาเครื่องสํารองไฟฟาหรือ
ยายการเรียนการสอนไปยัง
อาคารท่ีมีระบบสํารองไฟฟา 

 

15114409 การวิเคราะหระบบพลังงาน 1/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึนและ
ยกตัวอยางโจทยคํานวณให
มากข้ึนดวย 

 

15115301 ระบบไฟฟากําลัง 1/60   ใหนักศึกษามีสวนรวมมากข้ึน  
15121201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/60   1.วางแผนการศึกษาให

เหมาะสมกับเวลาท่ีเปดการ
เรียนการสอน 
2. จัดเตรยีมวัสดุและครภุัณฑ
ใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
เน้ือหาในบทเรียน 

 

1021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

2/60     

1024101 เคมีพ้ืนฐาน 2/60     
1024103 ฟสิกส 2 2/60     
1025102 คณิตศาสตร 2 2/60     
1312002 ภาษาอังกฤษ 2 2/60     
15111101 เขียนแบบวิศวกรรม 2/60     
15111202 วัสดุวิศวกรรม 2/60     
15111203 อุณหศาสตร 2/60     
15112101 วงจรดิจิตอล 2/60     
15112204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2/60   จัดหาครภุณัฑท่ีใชทําการ

ทดลองมาเพ่ิมใหเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

15112205 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

2/60   จัดหาครภุณัฑท่ีใชทําการ
ทดลองมาเพ่ิมใหเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา 

 

15112206 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา 

2/60   1.ควรมีช่ัวโมงสําหรับทํา
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 

2.ใหนักศึกษารูจักการเรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อออนไลน
มากข้ึน 

 

15113301 ระบบควบคุม 2/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึน 

 

15113302 ปฏิบัติการระบบควบคุม 2/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึน 

 

15114201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 2/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึน 

 

15114202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1 2/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึน 

 

15114203 พลังงานทดแทน 2/60     
15115302 วิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 2/60   1.ตองใหนักศึกษามีสวนรวม

มากข้ึน 
2.ตองใหนักศึกษาทําโจทย
การบานมากข้ึน 
3.ฝกการใชเครื่องคิดเลข
เพ่ิมเตมิ 

 

15115303 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง 2/60   1.ตองแยกกลุมยอยหรือกลุม
เรียนใหเล็กลง 
2.ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติใหสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 

 

15115304 การออกแบบระบบไฟฟา 2/60     
15115305 ระบบผลิตไฟฟาแบบกระจาย 2/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี

สวนรวมใหมากข้ึนและ
ยกตัวอยางโจทยคํานวณให
มากข้ึนดวย 

 

15116301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรพลังงาน
ไฟฟา 

2/60   เนนการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมใหมากข้ึน 

 

15116303 การเตรียมความพรอมฝกงาน 2/60   ตองปรับปรุงบทเรยีนใหเปน
ปจจุบันมากยิ่งข้ึน 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม อยูในระดับดีมาก 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

คุณธรรมจรยิธรรม สอดแทรกในทุกรายวิชา เพ่ือให
เห็นถึงผลกระทบจากการทําผิด
คุณธรรม โดยยกตัว อยางเรื่อง
จริงท่ีใกลตัวนักศึกษาหรือจาก
ประสบการณจริง และใหมีการ
แสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคล
และเปนกลุมยอย 

สอดแทรก ใน ทุกร ายวิ ช า 
เพ่ือใหเห็นถึงผลกระทบจาก
การทําผิดคุณธรรม โดยยกตัว 
อ ย า ง เ รื่ อ ง จ ริ ง ท่ี ใ ก ล ตั ว
นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ จ า ก
ประสบการณจริง ให มีการ
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ป น
รายบุคคล/กลุมยอย 

 

ความรู มีการทดสอบความรู เปนระยะ 
นอกเหนือจากการสอบกลางภาค
และปลายภาค และควรเพ่ิมการ
ทดสอบท่ีไมใชพียงการสอบ เชน 
ฝกทํางานเปนกลุมท่ีมอบหมาย 
การทํางานเปนรายบุคคล เปนตน 

มีการทดสอบความรูเปนระยะ 
นอกเหนือจากการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค ควรเพ่ิม
การทดสอบ เชน จากการฝก
ทํางานเปนกลุมการทํางาน
เปนรายบุคคล เปนตน 

 

ทักษะทางปญญา -ใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอวิชา
เรียนและรวมกันวิเคราะหคําตอบ
กอนการอภิปรายในหองเรียน 
-การประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการ คิดและการแก ไ ข
ปญหาโดยใชการวัดความสามารถ
จากรายงานการทํากรณีศึกษา ไม
สามารถวัดไดกับนักศึกษาบางคน 
พบวานักศึกษาลอกรายงาน 

-ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษา
บ า งหั ว ข อ วิ ช า เ รี ย นแล ะ
รวมกันวิเคราะหคําตอบกอน
การอภิปรายในหองเรียน 
-การประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะการคิดและการ
แก ไขปญหาโดยใชการวัด
ความสามารถจากรายงานการ
ทํากรณีศึกษา ไมสามารถวัด
ไดกับนักศึกษาบางคน 

 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีการสลับตําแหนงหัวหนากลุม
ในการนําเสนองาน เพ่ือใหเกิด
ความเทาเทียมกันในเรื่องความ
รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- นักศึกษามีการรวมกลุมๆ เดิม
ตลอด ทําใหขาดปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 

- ควร มีการสลับ ตํ าแหน ง
หัวหนาในการนําเสนองาน 
เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในเรื่องความรับผิดชอบในงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
- นักศึกษามีการรวมกลุมๆ 
เดิม ทําใหขาดปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ทักษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เพ่ิมโจทยท่ีมีการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขมากข้ึน และใชการสงงาน
ผาน e-mails 
- นักศึกษายังขาดทักษะในการ
สื่อสารดวยภาษาไทย การใชคํา
เพ่ือสื่อความหมายท่ีถูกตอง 
- การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ตองมีการปรับปรุงเพราะคุณภาพ
อยูในเกณฑต่ํา 

- เ พ่ิมโจทย ท่ีวิ เคราะห เชิ ง
ตัวเลขมากข้ึน และใชการสง
งานผาน e-mails 
- สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ตองมีการปรับปรุงเพราะ
คุณภาพอยูในเกณฑต่ํา 

 

 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี     
จํานวนอาจารยใหม ………………………. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีจัด 
หรือเขารวม 

จํานวน สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ี
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

หลักฐาน/
ตาราง
อางอิง 

อาจารย บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การนําผลงานทรัพยสินทางปญญา
สามารถตอยอดสูเชิงพาณิชย 

1 -  คณาจารยท่ีเขารับการอบรม สามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชในการเสนอขอรับทรัพยสิน
ทา งปญญา ในผล ง านน วั ตกร รมหรื อ
สิ่งประดิษฐ 

แบบรายงาน
ผลการ
ฝกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และขอข้ึนทะเบียน 
TQR 

2  คณาจารยท่ีเขารับการอบรม สามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชในการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร และขอข้ึน
ทะเบียน TQR และการปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป 

แบบรายงาน
ผลการ
ฝกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 

3. นําเสนอผลงานทางวิชาการ 7    ไดข้ึนนําเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูดาน
การวิจัย เพ่ือกลับมาพัฒนางานวิจัยของ
ตนเองในอนาคต 

รายงานการ
นําเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ 

4. เขารวมสัมมนา เรื่องการรับรอง
ปริญญาประกาศนียบัตร และ
วุฒิ บัตรในการประกอบวิชา ชีพ
วิศวกรรมควบคุม สําหรับสาขา
วิศวกรรมไฟฟา ณ กรุงเทพมหานคร 

1   ไดเขาใจรายละเอียดเก่ียวกับการขอรับรอง
หลักสูตร การสอบเลื่อนข้ันระดับของวิศวกร 
และไดความสัมพันธกันดีระหวางอาจารยใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟาตางมหาวิทยาลัย 

แบบรายงาน
ผลการ
ฝกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 ระดับ 3 ระดับ3 3  
5.2 ระดับ 3 ระดับ 3 3  
5.3 ระดับ 2 ระดับ 3 3  
5.4 รอยละ 100 รอยละ 100 5  
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หมวดท่ี 5  
การบริหารหลักสูตร 

 

การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการ

ปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตรมีภาระงาน
สอนงานวิจัยและงาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
มากจนเกินไปทําใหท้ัง
การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหาร
หลักสูตร ไมมีสิทธิภาพ
เพียงพอ (เชนชวงเดือน
แรกของการเปดเทอม
อาจารยแตละทานตอง
รายงาน มคอ.7 เพ่ือรับ
การตรวจประเมินซ่ึง
เปนชวงเดียวกับการ
เปดภาคเรียนใหม  

1. อาจา รย ผู ส อนแต ละท าน ไม มี เ วล า
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตองเดินทาง
ไปราชการเปนสวนใหญ มีการนัดชดเชย
พรอมกันหลายๆ ทานทําใหนักศึกษา ไม
สามารถรับความรูไดเต็มท่ี มีนักศึกษา
บางสวนสะทอนกลับเรื่องอาจารยไปราชการ 
และนัดชดเชยพรอมกันหลายๆ วิชา ทําให
ศักยภาพในการรับรูไมไดเต็มท่ี ซ่ึงการไป
ราชการสวนมากเก่ียวเนื่องกับการทํางาน
เพ่ือมาตอบตัวบงชี้แตละดาน 
2. ทํ า ให อ าจ า รย ผู ส อน ไม มี เ วล าดู แล
นักศึกษาในความรับผิดชอบไดดีเทาท่ีควร  
     

1. มหาวิทยาลัยควร
หาแนวทางในการ
จัดโครงการต างๆ 
เชน กําหนดการจัด
โครงการตางๆ ให
อยู ในชวงระหวาง
ปดภาคเรียน หรือ
ชวงท่ีไมกระทบกับ
การจัดการเรียนการ
ส อ น  น อ ก จ า ก มี
ความจําเปนเรงดวน
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
กําหนดระยะเวลาใน
การดําเนินงาน 
2.  ระยะเวลาในการ
ตรวจประเมินไมควร
อยู ในชวงเปดภาค
เรียน ซ่ึงกระทบกับ
การจัดการเรียนการ
สอน  

รายงานการ
ประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
          ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก 
 1) ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของ
นักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส 
ฯลฯ 
*  สิ่งเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดย
พิจารณาจากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย  โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจาํหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
         (P)  
          อาจารยประจําหลักสูตรรวมวางแผนและดําเนินการตามระบบและกลไก  
ดังตอไปนี้ 

 
         (D)  
          อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ประกอบดวย 
         - จัดทําแผนปฏิบัติงานในการจัดซอม จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ กอนเปดภาค
เรียน ซ่ึงหลักสูตรไดรับแจงจากคณะฯ ใหอาจารยผูสอนดําเนินการขอจัดซ้ือวัสดุ
การเรียนท่ีตองการใชกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  
         - สํารวจความตองการวัสดุการเรียน เครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียน  
โดยใชแบบฟอรมสํารวจตามแบบของคณะฯ สวนของเครื่องมือ/อุปกรณท่ีตอง
เสนอขอใหอาจารยผูสอนทําการจัดทําคําขอตามความตองการ 
          - รวบรวมรายการวัสดุและเครื่องมืออุปกรณจากอาจารยผูสอนประจําวิชา 
เพ่ือนํามาตรวจสอบความซํ้าซอน โดยในภาคเรียนท่ี 1 /2560 และ ภาคเรียนท่ี 
2/2560  
          - หลักสูตรดําเนินการจัดทําคําของบประมาณสําหรับรายการเครื่องมือ/
ครุภัณฑ รวมท้ังวัดสุการเรียนการสอน สงใหคณะพิจารณาดําเนินการ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (C) 
          ผลการดําเนินการหลักสูตรไดรับวัสดุการเรียนการสอนตามรายการท่ีเสนอ
ขอจัดซ้ือครบท้ังภาคการศึกษาท่ี 1/2560 และ 2/2560 แตมีครุภัณฑบางรายการ
ท่ีไมไดรับการอนุมัติใหจัดซ้ือ 
 
         (A)  
          ครภุัณฑรายการท่ีไมไดรับการอนุมัติใหจัดซ้ือ ทางหลักสูตรมีแนวทางการ
ปรับปรุงแนวทางการเขียนเพ่ือยื่นขอใหมในภาคการศึกษา 2561 
จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน 
 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
         (P)  
         หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีจําเปนตองใชในการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรและใช
สําหรับการฝกทักษะ/สมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
จัดการไดเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงจะทําการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เจาหนาท่ี
หองปฏิบัติการ และนักศึกษา 
 
         (D)  
         ผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอขอจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ใชในรายวิชาในหลักสูตร และดําเนินการในสวนของการบํารุงรักษา ดูแลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู สําหรับในสวนของความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองสมุด และสถานท่ีพักผอนของนักศึกษา เปนตน จะเปนการ
ดําเนินการในระดับคณะ และวิทยาเขต  โดยสาขาและทางหลักสูตรมีสวน
ดําเนินการในการของบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับใชในการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการ และในกรณีพบปญหาเก่ียวกับหองเรียน 
และหองปฏิบัติการอ่ืนๆ ในระหวางการเรียนการสอน  อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรซ่ึงเปนผูสอนในรายวิชานั้นๆ ไดดําเนินการแจงไปยังธุรการคณะเพ่ือให
ดําเนินการแกไขใหเร็วท่ีสุด 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (C)  
          จากการประเมินกระบวนการ การดําเนินงานของหลักสูตร เนื่องจาก
พบวา ในป 2560  ทางหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สาขาไดรับการสนับสนุน
ครุภัณฑเพ่ิมเติม คือ ชุดเครื่องมือวัดดานพลังงาน  และมีการประเมินจํานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการเรียนการสอนและการทํา
โครงงานของนักศึกษา สงผลใหผลการดําเนินงานของหลักสูตร ในป  2560  
วัสดุการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
 
         (A)  
          นําผลการประเมินมาปรับปรุง และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการดําเนินการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนบางประเภทใหเพียงพอและเหมาะสมนั้นตองใชเวลานาน ดังนั้น ทาง
หลักสูตรจึงควรมีกระบวนการดําเนินการแบบมีสวนรวมกับสวนงานรับผิดชอบ
โดยตรง  รวมถึงมีวิธีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของทุกสวนอยางชัดเจน
และโดยสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการดําเนินการมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 
          ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
           มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูเพียงพอ และเหมาะสมกับรายวิชาท่ีจัดการเรียน 
การสอน และรองรับโครงงานของนักศึกษา       
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกตอกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 

1. จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

2. เก็บขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

3. วิเคราะหผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

4. นําผลไปปรบัปรุงแผนปฏบิัติราชการ 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุน 
 

          ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี ้

วศ.ฟฟ 5-1ความพึงพอใจตอ
สิ่งสนับสนุน 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร  วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา  ปการศึกษา 2560             -78-  



 
 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         มคอ. 7 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (P) 
            คณะใหแตละสาขาวิชาสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือ
วางแผนการจัดซ้ือวัสดุการจัดการเรียนการสอนและครุภัณฑในแตละเทอมและแต
ละปงบประมาณ 
 
         (D) 
         -  จัดทํารายการวัสดุการเรียนการสอนท่ีตองสั่งซ้ือ 
         - จัดทําคําของบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

- เสนอโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (อุปกรณหองปฏิบัติการ) 
ตอคณบดีเพ่ือขออนุมัติ 

 
         (C) 

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินสิ่งสนับสนุน โดยใหนักศึกษาประเมิน ณ 
วันรายงานผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา รวมไปถึงคณาจารยทุกทาน เชนกัน 
กอนท่ีจะกรอกเกรดเขาสูระบบตองประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กอน โดยในปการศึกษา 2560  

- นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูมาปรับปรุงการดําเนินงานเนื่องจากในปการศึกษาท่ีผานมามี
การสํารวจความตองการอยางไมละเอียดทําใหวัสดุอุปกรณบางอยางไมเพียงพอตอ
จํานวนนักศึกษา 

 
        (A) 

- หลักสูตรมีการวางแผนเพ่ือขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติม ในป

การศึกษาถัดไป 

 
เปาหมายของปนี้  : 2 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

6.1 ระดับ 2 ระดับ 3 3  
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หมวดท่ี 6 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 

ขอคิดเห็น 
หรือสาระจากผูประเมิน 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ 31 กรกฎาคม 2559 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
  

 
 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดท่ี 7 
แผนการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
 

ภายในปการศึกษา 
2560 

อาจารยประจํ า
หลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร ข อ อ นุ มั ติ แ ล ะ ดํ า เ นิ น
โครงการในปการศึกษา 2560 ซ่ึงชวย
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานตางๆ  
เ พ่ิ ม เ ติ มจ ากการ เ รี ยนการสอน
ตามปกติ ไดแก โครงการสัปดาห
วิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีครั้งท่ี 3 ซ่ึงดําเนินการ
รวมกับมหาลัย 

รักษาอัตราการคง
อ ยู ข อ ง อ า จ า ร ย 
(ขอเสนอแนะจาก
ผูตรวจประเมิน) 

ภายในปการศึกษา 
2560 

อาจารยประจํ า
หลักสูตร 

หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร
ครบ 5 คน 

การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการของ
อาจารย 

ป 2560 อาจารยประจํ า
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 2 คน แสดง
คว ามจํ า น ง ยื่ น ขอตํ า แหน งท า ง
วิชาการ 

พั ฒ น า ผ ล ง า น
ตีพิมพเผยแพรของ
อาจารย 

ป 2560 อาจารยประจํ า
หลักสูตร 

หลักสูตรมีผลงานตีพิมพเผยแพร และ
อยู ในฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับ 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ไมมี 
 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ไมมี 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

3.1 สงเสริมการจัดทําผลงานวิชาการ 
3.2 การพัฒนาในศาสตรเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีเปดสอน 
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แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2561 
แผนการปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

การสงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะทางดาน
ปญญาและทักษะทางดานปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 

2562 
อาจารยประจํา

หลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย ให มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีมากข้ึน 

2562 
อาจารยประจํา

หลักสูตร 
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล  
 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 
  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน ปท่ีตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
 อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ 

1. การผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากคลื่นชายฝงทะเล 
2. ตูอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดโดยใชตัวควบคุมแบบพีแอลซี 
3. ชุดไฟสองสวางฉุกเฉินแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตยสําหรับชุมชนผูประสบอุทกภัย 
4. การออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากคลื่นในทะเล 
5. การศึกษาและออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟาชนิดแกนแนวตั้งสําหรับพ้ืนท่ีอัตราเร็วลมต่ํา 
6. การออกแบบอุปกรณปรับมุมใบกังหันลมผลิตไฟฟา ชนิดแกนแนวตั้ง 6 ใบพัด 
7. การผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากคลื่นชายฝงทะเล ดวยชุดสงกําลัง 5 ชุด 
8. การผลิตไฟฟาจากการเคลื่อนท่ีของคลื่นทะเลในแนวราบ สําหรับพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
9. การผลิตไฟฟาจากคลื่นชายฝงทะเลดวยระบบไฮดรอลิกชนิดทํางานดานเดียว 
10. การผลิตไฟฟาจากคลื่นน้ําตื่นแบบทิศทางเดียว สําหรับพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 

  
 อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสอง นายกิตติกร ขันแกลว 

1. การศึกษาความเขมแสงของหลอดฟลูออเรสเซนตหลังการใชงาน 3 ป กรณีศึกษา: 
หองเรียนบรรยาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

2. การศึกษาประสิทธิภาพดานเทคนิคของหลอดฟลูออเรสเซนตชนิด T8 T5 และLED ท่ีใช
กับหองเรียนบรรยาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

3. ระบบเตือนภัยดินถลมพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมสําหรับชุมชน 
 

 อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสาม นายคณิศร บุญรัตน 
1. ศึกษาผลการฉายรังสีอัตราไวโอเลต-ซี ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในการเก็บรักษาแกง

ไตปลาแหงสําเร็จรูป 
2. การวิเคราะหผลกระทบฮารมอกนิกสท่ีเกิดจากการเปลี่ยนหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ําดวย

หลอดแอลอีดีเพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟาตามมาตรฐาน IE 61000-3-2 
3. การตรวจสอบคุณลักษณะการเดินของบุคคลดวยการประมวลผลภาพการเดินรยางคลาง 
4. การเก็บเก่ียวพลังงานไฟฟาจากความรอนแฝงของเตาแกสหุงตมโดยเทอรโมอิเล็กทริก 

  
  อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสี่ นายปภัศรชกรณ อารียกุล 

1. ประสิทธิภาพการเรียนรูดวยสื่อทัศนศึกษาเสมือนจริงของโบราณสถานในจังหวัดตรัง      
2 .  Short Term Load Forecasting using Neural Network and Wavelet  

Approach in Electricity Market      
3 .  การจัดการความรูพลังงานชุมชนในจังหวัดตรัง โดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหา นางสาวจันทิรา เจือกโวน 
1. ตูอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดโดยใชตัวควบคุมแบบพีแอลซี 
2. ชุดไฟสองสวางฉุกเฉินแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตยสําหรับชุมชนผูประสบอุทกภัย 
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อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31 พฤษภาคม 2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : นายกิตติกร ขันแกลว 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31 พฤษภาคม 2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : นายคณิศร บุญรตัน 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31 พฤษภาคม 2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : นายปภัศรชกรณ อารียกุล 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31 พฤษภาคม 2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : นางสาวจันทิรา เจือกโวน 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31 พฤษภาคม 2561 

 
เห็นชอบโดย : นายภูมินทร  อินทรแปน  
หัวหนาสาขาวิศวกรรมศาสตร 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31 พฤษภาคม 2561 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร  ขันแกลว 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31 พฤษภาคม 2561 
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ภาคผนวก 
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ตารางประกอบการเก็บขอมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

                                                                                                                                                           
   ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1 นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

ตรง 
ตรง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2554 
2551 

2 นายกิตติกร ขันแกลว 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

ตรง 
ตรง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2541 

3 นายคณิศร  บุญรัตน อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

ตรง 
ตรง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  

2553 
2549 

4 นายปภัศรชกรณ อารียกุล ผูชวย
ศาสตราจารย 

D.Eng. 
 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Interdisciplinary 
Intelligent 
Systems 

Engineering 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

ตรง 
 
 

 
ตรง 
ตรง 

University of the Ryukyus, Japan  
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
 
 
 

2544 
2539 

5 นางสาวจันทิรา เจือกโวน 
 

อาจารย M.Eng. 
วศ.บ. 

Microelectronics 
วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

สัมพันธ
สัมพันธ 

Asian Institute of Technology, Thailand 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2543 
2540 

 
 

  
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร  วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา  ปการศึกษา 2560             -87-  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         มคอ. 7 
 

     ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ. 2) 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1 - - - - - - - 
2 - - - - - - - 
3 - - - - - - - 
4 - - - - - - - 
5 - - - - - - - 

 

  
    ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1 นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ อาจารย วศ.ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา  
วิศวกรรมไฟฟา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2554 
2551 

2 นายกิตติกร ขันแกลว ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา  
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2541 

3 นายคณิศร  บุญรัตน อาจารย วศ.ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา  
วิศวกรรมไฟฟา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  

2553 
2549 

4 นายปภัศรชกรณ อารียกุล ผูชวย
ศาสตราจารย 

D.Eng 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Interdisciplinary Intelligent Systems 
Engineering  

 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 
 

University of the Ryukyus, Japan  
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร               
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
 
 
 
 
 

2544 
2539 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

5 นางสาวจันทิรา เจือกโวน อาจารย M.Eng  
วศ.บ. 

Microelectronics  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

Asian Institute of Technology, Thailand 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2543 
2540 

6 นายชัยวัฒน  สากุล ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.ด. 
วศ.ม.  

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

ม.เทคโนโลยสีุรนารี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ม.เทคโนโลยีมหานคร 

2555 
2546 

 
2541 

7 นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา อาจารย วศ.ม.  
วศ.บ. 

 
ค.อ.ม 

วิศวกรรมเครื่องกล  
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล (คลอง6) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 

2549 
2544 

 
2540 

8 นายประสิทธิ์  ศรีนคร อาจารย วศ.ด. 
ค.อ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
เครื่องกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2546 
2541 

9 นายนเรศ  ขวัญทอง อาจารย วศ.ม.  
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2553 
2551 

10 นายภูมินทร อินทรแปน อาจารย วท.ม.  
วศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2558 
2549 

11 นางลักษมี วิทยา ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมีอนินทรีย 
เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2550 
2545 
2542 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

12 นางมาลินี ฉินนานนท ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
กศ.บ. 

การศึกษาวิทยาศาสตร เคมี 
เคมี 

สถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

2542 
2533 

13 นางสุนันทา ของสาย ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีเชิงฟสิกส 
เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2547 
2543 

14 นายนฤทธิ์ กลอมพงษ อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

ฟสิกส 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
2547 

  

     ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2559 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 

หนวยงาน/ตําแหนง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1 นางสาวฉันทนา ทองหอม คศ.2 ชํานาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ปปฏิทิน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 
(คาน้ําหนัก 0.20) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
1. การออกแบบอุปกรณปรับมุมใบกังหันลมชนิดแกน

นอน 
นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ 
นายสุรินทร  กาญจนะ 
นางสาววรรณวิภา  ไกรพิทยากร 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 55 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 31 มกราคม-3 
กุมภาพันธ 2560 หนา 401-409 

 

2. การจัดการความรูพลังงานชุมชนในจังหวัดตรัง โดยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ปภัศรชกรณ  อารียกุล 
ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย 
นายนเรศ  ขวัญทอง 

การประชุมวิชาการเครื่อขายวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 2-4 
พฤษภาคม 2560 โรงแรม เคพี แกรนด จันทบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หนา 254-257 

 

3. การศึกษาประสิทธิภาพดานเทคนิคของหลอดฟลูออ
เรสเซนตชนิด T8 T5 และLED ท่ีใชกับหองเรียน
บรรยาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 
 
 

ผศ.กิตติกร  ขันแกลว 
นางสาวนุชนาฎ  นิลออ 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 16 
17-18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร รองเมือง กรุงเทพฯ หนา 1-8 
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ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

4. การผลิตไฟฟาจากคลื่นชายฝงทะเลดวยระบบไฮดรอ
ลิกชนิดทํางานดานเดียว 

นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ 
นายสุรินทร  กาญจนะ 
นางสาววรรณวิภา  ไกรพิทยากร 

การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 13 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 
ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม หนา 1685-
1688 

 

5. การตรวจสอบคุณลักษณะการเดินของบุคคลดวยการ
ประมวลผลภาพการเดินรยางคลาง 

นางสาวกัญญาภัค  ศรีสุข 
นายคณิศร  บุญรัตน 
ปภังกร  ศรีสุข 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิง
ประยุกต ครั้งท่ี 9 วันท่ี 25-28 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร เมาทเทน อ.เชียง
คาน จ.เลย หนา 405-408 

 

6. การเก็บเก่ียวพลังงานไฟฟาจากความรอนแฝงของเตา
แกสหุงตมโดยเทอรโมอิเล็กทริก 

นายคณิศร  บุญรัตน 
นายพรเทพ  รอดเนียม 
นายนิฮากิม  นิมะ 

การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 13 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 
ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม หนา 826-832 

 

7. ระบบเตือนภัยดินถลมพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลมสําหรับชุมชน 

ผศ.กิตติกร  ขันแกลว 
นายสุรินทร  กาญจนะ 
นายภูมินทร  อินทรแปน 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 16 
17-18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร รองเมือง กรุงเทพฯ หนา 1-8 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร  วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา  ปการศึกษา 2560             -92-  



 
 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         มคอ. 7 
 

ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

8. การผลิตไฟฟาจากคลื่นน้ําตื่นแบบทิศทางเดียว 
สําหรับพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 

นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 2-4 
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เคพี แกรนด 
จันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หนา 226-
229 

 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
- - - - - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร  วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา  ปการศึกษา 2560             -93-  



 
 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         มคอ. 7 
 

ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ และผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (ปปฏิทิน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 
(คาน้ําหนัก 0.40) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
- - - - - 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- - - - - 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - - 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป
และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - - 
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก
ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

1 กังหันลมแกนตั้ง 6 ใบ ชนิดใบปรับมุมได นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ ขอรับ 21 กุมภาพันธ 2559  
อนุมัติ  5 พฤษภาคม 2560 

- 
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ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (ปปฏิทิน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 
(คาน้ําหนัก 0.60) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
1. การผลิตไฟฟาจากการเคลื่อนท่ีของคลื่นทะเลใน

แนวราบ ดวยตัวสงกําลัง 4 ชุด 
นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ 
นางวรรณวิภา  ไชยชาญ 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช ปท่ี 36 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2560 หนาท่ี1-10 

- 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
- - - - - 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล (ปปฏิทิน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 
(คาน้ําหนัก 0.80) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - - 
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - - 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1. การศึกษาและออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟาชนดิแกน
แนวตั้งสําหรับพ้ืนท่ีอัตราเร็วลมต่ํา 

นายวีระศักดิ์  ไชยชาญ 
นายศักราช  ทองนอก 
เพียรดี  ออนยิ่ง 
ภูเทพ  วรรณบวร 

วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หนา 17-25 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 
- - - - - 
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ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
(ปปฏิทิน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) (คาน้ําหนัก 1.00) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - - 
- - - - - 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร    
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก

ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
- - - - - 
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ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
- - - - - 

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานท่ีวาจาง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
- - - - - 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
ลําดับท่ี ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก

ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
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ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
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ตารางท่ี 4.2-6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร (ปปฏิทิน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 
ลําดับท่ี ช่ืองานสรางสรรค ช่ือเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 0.20) 
- - - - - 
- - - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 
- - - - - 
- - - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) 
- - - - - 
- - - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80) 
- - - - - 
- - - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(คาน้ําหนัก 1.00) 
- - - - - 
- - - - - 
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สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟา 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  
ตัวบงชี ้1.1  ผาน  ผาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา 

 
 

ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา 

 
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ป 

 
 
 
 
  
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3 คะแนน   3.00 
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3 คะแนน 
  3.00 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2 คะแนน   3.00 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 คะแนน   2.00 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 4.44 คะแนน 4.44 4.44 4.44 
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 
1 

รอยละ 20 5.00 
5 

ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 2 
รอยละ 40 3.33 

5 
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 3*100 
รอยละ 60 5.00 

5 
ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 คะแนน   4.00 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน   3.00 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

3 คะแนน 
  3.00 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟา 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 คะแนน 3.00 3.00 3.00 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

รอยละ 100 
8 

100 5.00 
8 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2 คะแนน 3.00 3.00 3.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.04    3.31 
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ตารางท่ี B  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะ 

แนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 

I 

ปจจัยนําเขา 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ 

คะแนน

เฉลี่ย 

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

1 : การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสตูรไดมาตรฐาน 

2 : บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - ไมมี

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

- - 

3 : นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 : อาจารย 3 3.48 - - 3.48 ระดับคุณภาพดี 

5 : หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 
4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.21 3.50  3.31 ระดับคุณภาพดี 

ระดับ 

คุณภาพดี 

ระดับ 

คุณภาพดี 
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ทิศทางการพัฒนา 
ตารางท่ี C ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว และเปาหมายการพัฒนา 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะส้ัน 
ป 2561 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 
 
 
 

ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
เปาหมายแผนการพัฒนา  

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะส้ัน (1-2 ป)      
1 ระบุประเด็น      

      
      
ระยะกลาง (3-5 ป)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ป ข้ึนไป)      
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