
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดบัหลกัสูตร) 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหการ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
วนัที ่ 20 มถุินายน 2562 



1.   บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ไดด้าํเนินการตรวจสสอบ
และ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาครุสาสตร์อุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามตวับ่งช้ี ของ สกอ. 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี พบวา่ดา้นปัจจยันาํเขา้ อยู่
ในระดบัปานกลาง ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นผลลพัธ์ อยูใ่นระดบัดีมาก และมีระดบั
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร อยู่ในระดบัคุณภาพปานกลาง (2.83 คะแนน) ตามเกณฑ์
การ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตวับ่งช้ี) โดยมีผลการประเมินตาม
องคป์ระกอบต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 การกาํกบัมาตรฐาน  ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต อยูใ่นระดบัดีมาก ( 4.11 คะแนน) 
องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( 2.67 คะแนน) 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์ อยูใ่นระดบัดี ( 3.02 คะแนน) 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  อยูใ่นระดบัปานกลาง (2.38 

คะแนน) 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  อยูใ่นระดบันอ้ย (2.00 คะแนน) 

  
จากการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ยงัพบจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา 

และ ขอ้เสนอแนะในการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
1. ควรปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเองท่ีสะทอ้นจุดเด่น เอกลกัษณ์และอตั

ลกัษณ์ของการบูรณาการศาสตร์ทางดา้นงานวิจยัและงานบริการวิชาการ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน สังคม 

และวฒันธรรม ใหช้ดัเจน 

2. การเขียนรายงานการประเมินตนเองท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงถึงการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง บน

กลไกของ PDCA โดยสะทอ้นถึงการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบนั โดยระบุส่ิงท่ีไดด้าํเนินการ

ปรับปรุง และแผนการดาํเนินงานในปีถดัไป 

3. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรสะทอ้นผลการดาํเนินงานของแต่ละพื้นท่ีให้

ชดัเจน ครบถว้น 

  



2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามคาํสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ประจาํปีการศึกษา 2561  ลงวนัท่ี  31  พฤษภาคม พ.ศ.2562 ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
2561  ของหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาครุสาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562  ดงัน้ี 
 1) ผูช่้วศาสตราจารยภู์พงษ ์ พงษเ์จริญ ประธานกรรมการ 
 2) นายนรินทร์  จิวิตนั  กรรมการ 
 3) นางสาวลดัดา  ปินตา  กรรมการ 
 4) นางสาวพชัราภรณ์  อว้นเฝือ เลขานุการ 
 
3.   วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

1)   เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการดาํเนินงาน 
2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 
3) เพื่อใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
4) เพื่อตรวจสอบผลการดาํเนินงานตาม KPIs และยืนยนัความมีคุณภาพของการดาํเนินงาน

ปัจจุบนั 
 
4. วนัทีท่าํการประเมิน 
 20  มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
5.  สถานทีท่าํการประเมิน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  
  หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มีวตัถุประสงคมุ่์งผลิตครู 
วิชาชีพท่ีมีมาตรฐานสมรรถนะ พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม และเป็นผูน้าํในการพฒันา 
การศึกษาของประเทศ โดยหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบบัน้ี เป็นฉบบัปรับปรุงจากหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 



ลา้นนา เพื่อบริหารหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดาํเนินการภายใตก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และเป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอ้บงัคบัคุรุสภา ว่า 
ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลกัสูตรฉบบัน้ีประกอบดว้ย ปรัชญา วตัถุประสงค ์โครงสร้างหลกัสูตร  
แผนการจดัการเรียนการสอนและคาํอธิบายรายวิชา ซ่ึงในภาพรวมของหลกัสูตรฉบบัน้ีไดจ้ดัการเรียนการ
สอน เป็นไปตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ขอ้บงัคบั ของคุรุสภา ดงันั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบบัน้ี จะสามารถนาํไปใชเ้พื่อ
ผลิต บณัฑิตทางดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรมออกไปสู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
7.  วธีิการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน และแจง้
กาํหนดการใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การรายงานขอ้มูลตามเกณฑก์ารประเมิน 

-  กาํหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ดาํเนินการประเมินตามกาํหนดการ 
-  ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการดาํเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพจิารณายนืยนัผลคะแนนตาม

ขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
  3)  หลงัการประเมิน 
   -  นาํเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
   -  จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่หลกัสูตร เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 
 
 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
 



  3)   สมัภาษณ์  
   -  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
   - ตวัแทนนกัศึกษา 
    
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ได้ดาํเนินการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสา
หการคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามตวับ่งช้ีของ สกอ. 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี 
 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ  ดังนี ้

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมนิ 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การกาํกบัมาตรฐาน  ผ่าน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต 4.11 ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 3.02 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 2.38 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 2.00 นอ้ย 

คะแนนรวม 2.83 ปานกลาง 

 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
2 คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
3 คุณสมบติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   
4 คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน   
10 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด   

รวมจํานวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ 5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมิน 
  ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร    ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหการ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
กาํหนดไว้ 

ผลการดาํเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการดาํเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

องค์ประกอบที่ 1 : การกาํกบัมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที่กาํหนดโดย สกอ.    5 ขอ้ ผา่น   5 ขอ้ ผา่น 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  1,894 

=  4.21 4.21 
2,287 

=  4.17 4.17 
18 18 

2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตที่ไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 43 
= 82.96 4.15 

42 
=  80.77 4.04 

52 52 
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที่ 2  4.18  4.11 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนกัศึกษา   3 ขอ้ 3  3 ขอ้ 3 
3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา   3 ขอ้ 3  3 ขอ้ 3 
3.3  ผลที่เกิดกบันกัศึกษา   2 ขอ้ 2  2 ขอ้ 2 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที่ 3  2.67  2.67 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์    3 ขอ้ 3   2 ขอ้ 2 
        



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
กาํหนดไว้ 

ผลการดาํเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการดาํเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.3)     3.87     4.07 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก   3 

=  20.00 

 

3 
=  20 

 

15 15 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท์ี่ประจาํหลกัสูตรที่ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  3 

=  20.00 
4 

=  26.67 
15 15 

ผศ.  3   คน รศ.  -   คน ผศ.  4   คน รศ.  -   คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  3.8 

=  25.33 
3.4 

=  22.67 
15 15 

โปรดระบุ
จํานวน 
ในแต่ละ 
ค่านํา้หนัก 

ค่านํ้าหนกั 0.20 จาํนวน ...10....   ผลรวม ....2....  ค่านํ้าหนกั 0.20 จาํนวน ...8....   ผลรวม ..1.6... 
ค่านํ้าหนกั 0.40 จาํนวน ....1....   ผลรวม ..0.4..  ค่านํ้าหนกั 0.40 จาํนวน ...1....   ผลรวม ..0.4. 
ค่านํ้าหนกั 0.60 จาํนวน ....1....   ผลรวม ..0.6..  ค่านํ้าหนกั 0.60 จาํนวน ...1....   ผลรวม ..0.6. 
ค่านํ้าหนกั 0.80 จาํนวน ....1....   ผลรวม ..0.8...  ค่านํ้าหนกั 0.80 จาํนวน ...1...   ผลรวม ..0.8. 
ค่านํ้าหนกั 1.00 จาํนวน ........   ผลรวม .........  ค่านํ้าหนกั 1.00 จาํนวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกิดกบัอาจารย ์   2 ขอ้ 2  3 ขอ้ 3 
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที่ 4  2.96  3.02 

องค์ประกอบที่ 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร    3 ขอ้ 3   2 ขอ้ 2 
5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน    3 ขอ้ 3   2 ขอ้ 2 
5.3 การประเมินผูเ้รียน    2 ขอ้ 2   1 ขอ้ 1 
        



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
กาํหนดไว้ 

ผลการดาํเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการดาํเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ระดบัอุดมศึกษา   9 
= 90.00 4.50 

9 
= 90.00 4.50 

 แห่งชาติ 10 10 
  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  10  ขอ้ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  10  ขอ้ 
 ทาํได ้

9  ขอ้ 
ทาํไม่ได ้       

1  ขอ้ 
ขอ้ที่ทาํไม่ได ้

6 
ทาํได ้
9  ขอ้ 

ทาํไม่ได ้        1  
ขอ้ 

ขอ้ที่ทาํไม่ได ้
6 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที่ 5  3.13  2.38 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้    3 ขอ้ 3   2 ขอ้ 2 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที่ 6  3.00  2.00 

  คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งชี้) 3.13 คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งชี้) 2.83 

ระดบัคุณภาพ ด ี ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

 
 
 

  



ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จํานวน 
ตวับ่งชี้ 

จํานวนตวับ่งชี้  
ผลการประเมนิ 

ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ  ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การกาํกบัมาตรฐาน ผา่น ได้มาตรฐาน 

2.  บณัฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้
ใน

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2-
6 

2     4.11 4.11 ดมีาก 

3.  นกัศึกษา 3 2.67     2.67 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 3.02     3.02 ด ี

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 4 2.00 2.50   2.38 ปานกลาง 

6.  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 1   2.00   2.00 น้อย 

รวม 13 2.72 2.38 4.11 2.83 ปานกลาง 

ผลการประเมนิ  ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคดิเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

 
องค์ประกอบที ่1  การกาํกบัมาตรฐาน 
 

 เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร ทั้งน้ีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรควรทบทวนผลงานวิจยัและงาน
บริการทางวิชาการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 

 แมว้่าภาพรวมของหลกัสูตร ทั้ง 3 พื้นท่ี จะมีค่าร้อยละของผูใ้ชบ้ณัฑิตเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  
แต่ร้อยละในพื้นท่ีพิษณุโลก ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้หลกัสูตรควรมีมาตรการติดตามแบบสาํรวจ 
และวิธีการประเมินผูใ้ชบ้ณัฑิตใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ใหค้รบทุกพื้นท่ีท่ีจดัการเรียนการสอน 
 
องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
 

 ควรมีการทบทวนแนวทางประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรให้บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ เพื่อให้การรับ
นกัศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวข้องแต่ละพื้นท่ี 
 ควรมีการทบทวนการจดักิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาท่ีพื้นฐานความรู้ต่างกนั 
โดยมีการประเมินความรู้เดิมของนกัศึกษา ใหเ้หมาะสมกบัวิชาท่ีตอ้งมีการปรับพื้นฐานของแต่ละกลุ่ม 
 หลกัสูตรควรพิจารณาปรับสัดส่วนการส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารและ
ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่นกัศึกษา  
 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
 

 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางวิชาการ เป็นท่ีประจกัษ์ ควรมี
มาตรการส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง 
 หลกัสูตรควรมีการทบทวนทิศทางและมาตรการส่งเสริมให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทุกท่าน 
ไดรั้บการพฒันาทางดา้นวิชาการ และ/หรือ ดา้นวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 ควรมีแนวทางส่งเสริมการพฒันาคุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารยใ์นหลกัสูตรใหสู้งข้ึน 
เพื่อส่งเสริมใหก้ารจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับ  
  
 
  



 

องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

 ควรมีการทบทวนและวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาในหลกัสูตรของทุกพื้นท่ี ท่ียงั
ไม่ครบถว้น 
 ควรมีการทบทวนระบบและกลไกในการประเมินผูเ้รียนตามรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาของ
หลกัสูตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายวิชาท่ีมีผลการประเมินผูเ้รียนผดิปกติ 
 
องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 การประเมินความพึงพอใจของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน เพื่อนาํผลการประเมินมา
พิจารณาวิเคราะห์และจดัลาํดบัความสาํคญั ประกอบการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือจดัหาส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู้ในรอบปีถดัไป  



 

ภาคผนวก  ก 
กาํหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

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

วนัที ่ 20  มิถุนายน 2562 
เวลา กจิกรรม 

09.00-09.30 น. ประธานหลกัสูตร กล่าวตอ้นรับ 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการประเมินและ 
 แนะนาํทีมงานฯ 
- ประธานหลกัสูตรสรุปผลการบริหารหลกัสูตรและปัญหา อุปสรรค ทิศทางการพฒันา 

09.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมิน ประธานหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร สนทนาแลกเปล่ียนตาม 
รายองคป์ระกอบ 1-6 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร 
13.00-14.00 น. สัมภาษณ์นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
14.00-16.00 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 
16.00-17.00 น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข 
การสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 
1.  ก่อนเขา้มาศึกษาท่ีน่ี นกัศึกษาทราบขอ้มูลของมหาวิทยาลยัจาก website รวมไปถึงการแนะแนวจาก

อาจารยโ์รงเรียนเดิม และรุ่นพี่ ประกอบการตดัสินใจในการเลือกมาเรียนในหลกัสูตรน้ี 

2. นักศึกษามีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นครูอาชีวะ เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนท่ียงัไม่ดีให้ดียิ่งข้ึน เพื่อสร้าง

พื้นฐานท่ีเหมาะสมใหค้นรุ่นใหม่ 

3. เน้ือหาท่ีเรียนเป็นไปตามความคาดหวงั โดยการจดัการเรียนการสอนเนน้ในส่ิงท่ีไดใ้ชไ้ดจ้ริง และ

สามารถประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้

4. ตอ้งการให้หลกัสูตรจดัให้มีการเรียนพื้นฐานเพ่ิมเติมในดา้นท่ียงัอ่อน ให้แก่นักศึกษาท่ีมีพื้นฐาน

ต่างกนั 

5. อยากให้รายวิชาในหลกัสูตร เนน้ทางดา้นภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน และในการเรียนภาคปฏิบติั

ใหมี้การสอนส่ิงท่ีใชไ้ดจ้ริง 

6. เคร่ืองจกัรต่างๆ มีบางส่วนท่ีชาํรุด แต่ก็ไดน้าํความรู้จากการเรียนมาซ่อมแซม ส่งผลให้เกิดการ 

บูรณาการความรู้ต่างๆ มาใชจ้ริง 

7. หลกัสูตรมีการฝึกวินยัใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นครูท่ีดี โดยมีอาจารยแ์ละรุ่นพี่คอย

แนะนาํ 

8. นกัศึกษาตอ้งการพื้นท่ีบริเวณอาคารของหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยจดัใหมี้

แสงสวา่งเพยีงพอต่อการติวหนงัสือ และกิจกรรมอ่ืนๆ  

9. ท่ีจอกรถไม่เพยีงพอ และไกลจากตึก 

10. ตอ้งการเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม พร้อมต่อการเรียน เน่ืองจากบางคร้ังตอ้งไปขอใชง้านท่ีแผนกอ่ืน 

11. เสนอใหมี้การจดัระบบหอ้ง Tools Room เป็นระบบการยมืคืน เพื่อป้องกนัการสูญหายของ

เคร่ืองมือต่างๆ  

12. ระยะเวลาการฝึกงานสั้นเกินไป (45 วนั) เห็นวา่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้  

 
  



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

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

  

 
  



 

ภาคผนวก  ง 

Common Data Set 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย จํานวน 

ตวับ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่าํหนด โดย สกอ. ผ่าน  

ตวับ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.17 
 - ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต คะแนน 2,287 
 - จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด คน 18 
ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
 (ระดบัปริญญาตรี) 

ร้อยละ 4.04 

 - จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 42 
 - จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด คน 52 
ตวับ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดบั 3.00 
ตวับ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ระดบั 3.00 
ตวับ่งช้ี 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา ระดบั 2.00 
ตวับ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ ระดบั 2.00 
ตวับ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลีย่จาก 4.21- 4.23) คะแนน 4.07 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20.00 
 - จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร คน 15 
 - จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก คน 3 
  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 26.67 
 - จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ คน 3 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ คน 3 

 รองศาสตราจารย ์ คน - 

 ศาสตราจารย ์ คน - 

 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ ร้อยละ 22.67 
 - ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ร้อยละ 3.4 

 ผลงานอาจารยท่ี์มีค่านํ้าหนกั 0.20 ช้ิน 8 

 ผลงานอาจารยท่ี์มีค่านํ้าหนกั 0.40 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารยท่ี์มีค่านํ้าหนกั 0.60 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารยท่ี์มีค่านํ้าหนกั 0.80 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารยท่ี์มีค่านํ้าหนกั 1.00 ช้ิน - 

ตวับ่งช้ี 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ ระดบั 3.00 



 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย จํานวน 

ตวับ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร ระดบั 2.00 
ตวับ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดบั 2.00 
ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมนิผู้เรียน ระดบั 1.00 
ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
 แห่งชาติ 

ร้อยละ 4.50 

 - การดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
  แห่งชาติ ใน มคอ.2 ของหลกัสูตรมีก่ีขอ้ 

ขอ้ 10 

 ทาํได ้   (ขอ้ท่ี 1-5 และ 7-10) ขอ้ 9 

 ทาํไม่ได ้ (ขอ้ท่ี 6) ขอ้ 1 

ตวับ่งช้ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ระดบั 2.00 
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