รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
(Self-Assessment Report: SAR)
เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ประจําปการศึกษา 2560
(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)

วันที่รายงาน 5 กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
ที่
1
2

3

4

5
6
7
8
9

รายละเอียด

หนา

ขอมูลทั่วไป
- องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
 ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ.
อาจารย
- องคประกอบที่ 4 อาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
นักศึกษาและบัณฑิต
- องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
 ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
- องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูส อนและการจัดการเรียนการสอน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผูเรียน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การบริหารหลักสูตร
- องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 ตัวบงชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

7
9
9
10
10
10
12
15
17
17
17
19
21
23
23
23
25
28
28
29
31
33
38
39
39
41
42
45
45
48
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มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2560

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

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสหลักสูตร 25511591103985

ลําดับ

2. อาจารยประจําหลักสูตร
2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2)
ชื่อ-สกุล

1. นางกิ่งกาญจน กิตติสุนทโร
ภาศ

2. นายธนธัช มั่นมงคล
3. นายจตุพล พิสฏิ ฐศักดิ์

4. นายเมธี พรมศิลา

5. นายณัฐพงศ สุวรรณกุล

ตําแหนง
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย วศ.ม. (สนเทศศาสตร)
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
ทางการอาชีวะและเทคนิค
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษา)
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูเพชรบุรี
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)
อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอม
ทางการอาชี ว ะและเทคนิ ค เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปที่จบ

หลักฐาน
แสดง
2552 1.1-1 มคอ.2
2547

2550
2544
2556
2551
2547
2537
2547
2536

7

แบบรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

ลําดับ
1.

2.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบนั )
ชื่อ-สกุล

นางกิ่งกาญจน
กิตติสุนทโรภาศ

2.
3.

4.
5.

นายธนธัช มั่นมงคล
นายจตุพล พิสฏิ ฐศักดิ์

นายยุทธณรงค จงจันทร
นายเมธี พรมศิลา

ตําแหนง
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย วศ.ม. (สนเทศศาสตร)
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธนบุรี
อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
ทางการอาชีวะและเทคนิค
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษา)
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูเพชรบุรี
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

ปที่จบ

หลักฐาน
แสดง
2552 1.1-1 มคอ.2
2547

2550
2544
2556
2551
2554
2540
2547
2537

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยทไี่ มใชใน มคอ.2 ใหเพิ่มหลักฐานแสดงคือ สมอ.08
3. อาจารยผูสอน
1) อ.ปริวรรต นาสวาสดิ์
2) อ.กิ่งกาญจน ใหมพิมพ
3) อ.จตุพล พิสิฏฐศักดิ์
4) อ.ธนธัช มั่นมงคล
5) อ.เมธี พรมศิลา

6) อ.สุทธิดา การะเวก
7) อ.ณัฐพงศ สุวรรณกุล
8) อ.ยุทธณรงค จงจันทร
9) อ.กาหลง บัวนาค
10) อ.สรรพสิทธิ์ ชลพันธ

4. วันที่รายงาน
5 กรกฎาคม 2561
5. ปการศึกษาที่รายงาน
2560
6. สถานที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร หลักฐานประกอบ

[  ] อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ คือ มีอาจารย
ประจําหลักสูตร 5 คน ทั้ง 5 คนเปนอาจารยประจําหลักสูตร
เพียงหลักสูตรเดียวและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรมีดังนี้ ดังนี้
1 นางกิ่งกาญจน กิตติสุนทโรภาศ
2 นายธนธัช มั่นมงคล
3 นายจตุพล พิสิฏฐศักดิ์
4 นายยุทธณรงค จงจันทร
5 นายเมธี พรมศิลา
[  ] อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

1.1-1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
หรือรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2
1.1-1-2 เอกสารการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนําเสนอ สกอ.

ชื่อ-สกุล

วุฒิ
การศึกษา

สาขา
ตรง

สาขา
สัมพันธ

นางกิ่งกาญจน
กิตติสุนทโรภาศ
นายธนธัช มั่น
มงคล
นายจตุพล พิสิฏฐ
ศักดิ์
นายยุทธณรงค
จงจันทร
นายเมธี พรมศิลา

ปริญญา
โท
ปริญญา
โท
ปริญญา
โท
ปริญญา
โท
ปริญญา
โท



อาจารย



อาจารย



อาจารย



อาจารย



ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

1.2-1-1 มคอ.2 (หมวด 3
ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของ
หลักสูตร ขอ 3.2 )
1.2-1-2 เอกสารการเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และนําเสนอ
สกอ. พรอมแสดงคุณวุฒิ

อาจารย

[] เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2559 (ปรับปรุงไมเกิน 5 ป)
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุม ครั้ง
ที่ 2/2559 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
- สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559
- เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

1.11-1-1 รายงานขั้นตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีเอกสาร
แสดงมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน

ผลการ
คะแนนการ
การบรรลุ
ดําเนินงาน
ประเมิน
เปาหมาย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
ผาน
 ผาน
 ผาน
บรรลุ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
 ไมผาน
 ไมผาน
หมายเหตุ : หากไมผา นเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560
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หมวดที่ 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ผลการดําเนินงาน

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อ รับและแตง ตั้งอาจารย ประจําหลัก สูตรที่มีคุ ณ สมบัติ ตามเกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

เอกสารหลักฐานประกอบ

ระบบและกลไก
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
2. เสนอใหหนวยงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัคร
โดยผานคณะ
3. ประกาศรับสมัครอาจารยประจําหลักสูตร กําหนดวันคัดเลือกอาจารยประจํา
หลักสูตร
4. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
6. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร
7. ประกาศรายชื่อผูรับการคัดเลือก กําหนดวันปฏิบัติงาน
8. แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
9. หลักสูตรชี้แจงและมอบหมายภาระหนาที่
การดําเนินงาน
1. หลั ก สู ต รดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รจากอาจารย ผู ส อนใน
สาขาวิชา
2. หลักสูตรไดทําการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจาก อาจารยณัฐพงศ สุวรรณกุล
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาสาขาสัมพันธ เปนอาจารยยุทธณรงค จงจันทร
3. แตงตั้งอาจารยยุทธณรงค จงจันทร เปนอาจารยประจําหลักสูตร
4. หลักสูตรชี้แจงและมอบหมายภาระหนาที่
การประเมินกระบวนการ
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไมไดรับสมัครอาจารยเขามาใหม แตไดทําการเปลี่ยน
อาจารยประจําหลักสูตรจากอาจารยผูสอนในสาขาวิชาเทานั้น
- ระบบการบริหารอาจารย
วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดบทบาทของอาจารยประจําหลักสูตร
2. เพื่อชี้แจง กํากับ ติดตาม ทบทวนภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร
3. เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อนําไปปรับปรุง
ระบบและกลไก
1. ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางแผนการดําเนินงานตามบทบาทของ
อาจารย
2. ชี้แจงบทบาท ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร
10
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ผลการดําเนินงาน

- ภาระงานดานการสอน
- ภาระงานดานงานวิจัย
- ภาระงานดานบริการวิชาการ
- ภาระงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. กํากับ ติดตาม ทบทวนการบริหารอาจารย
- มอบประธานหลักสูตรดําเนินการกํากับและติดตามทุก 6 เดือน, 9 เดือน
4. สํารวจความพึงพอใจของอาจารย
5. วิเคราะห สรุปผล ปรับปรุงผลจากการประเมิน
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางแผนการดําเนินงานตาม
บทบาทของอาจารย
2. หลักสูตรชี้แจงบทบาท ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการกําหนด
ภาระงานสอนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน และมีการ
เกลี่ยรายวิชาและคาบเรียนใหอาจารยมีภาระงานขั้นต่ํา ในกรณีที่มีรายวิชาเฉพาะ
รายวิชาที่อาจารยผูสอนไมมีความถนัดหรือมีภาระงานสอนมากเกิน หลักสูตรไดมี
การวางแผนและจั ดหาวิท ยากรภายนอกมาร วมสอนในรายวิชาดัง กล าว ทั้ง นี้
เปนไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย และมีการวางแผนการกําหนดการสง
มคอ.3, 4, 5 และ 6 ให ต รงกํ า หนดเวลา งานวิ จัย หลั ก สู ต รมี ก ารกํ า หนดให
อาจารยและ/หรือหลักสูตรควรมีงานวิจัยรวมกันอยางนอยปละ 1 งานบริการ
วิชาการ หลักสูตรไดวางแผนการบริการวิชาการและมีการดําเนินงานบริการวิชา
จํานวน 1 เรื่อง คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบดวยโปรแกรม
AutoCAD 7 เมษายน 2561 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรไดทําการแจง
และสนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรได
กําหนดอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียนใหกับนักศึกษาในทุกปการศึกษา และ
กําหนดใหอาจารยจัดสรรเวลาในการพบนักศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 4
ครั้งตามปฏิทินวิชาการประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ 2/2560
3. ประธานหลักสูตรดําเนินการกํากับและติดตามทุก 6 เดือน, 9 เดือน
4. หลักสูตรทําการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย
5. หลักสูตร วิเคราะห สรุปผล ปรับปรุงผลจากการประเมิน
การประเมินกระบวนการ
จากการกําหนดบทบาท ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรควรกําหนด
ผูรับผิดชอบในภาระงานแตละดานเพื่อเปนการแบงงานกัน
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหอาจารยไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ระบบและกลไก
1. วางแผนการดําเนินงาน
2. สํารวจความตองการสงเสริมพัฒนาอาจารย
3. เขาประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
4. จัดตั้งงบประมาณ
5. จัดทําตามแผน

เอกสารหลักฐานประกอบ
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ผลการดําเนินงาน

6. รายงานผลการพัฒนาอาจารย
7. ประเมินผลจากรายงานผลการดําเนินงาน
8. ปรับปรุงผลจาการประเมิน
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรวางแผนการดําเนินงาน
3. หลักสูตรสํารวจความตองการในการเรียนตอและ/หรือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. หลักสูตรไดสงตัวแทนเขาประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนรวมกับคณะ
3. คณะจัดตั้งงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยปการศึกษา 2560 คนละ
5,000 บาท
4. หลักสูตรไดทําการวางแผนสงเสริมและสงอาจารยเขาอบรมเพื่อพัฒนาและเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตลอดปการศึกษา
5. หลักสูตรยังไมมีอาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการ
6. หลักสูตรทําการทบทวนกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทบทวนแผนการ
พัฒนาอาจารย ในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรควรกําหนดใหมีการสอบถามความคืบหนาใหการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยใ นหลักสูตรเปน ระยะเพื่อเรง รัดใหเขาสูตํา แหนงตามรอบสัญญาตามที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

3

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ผลการดําเนินงาน
คารอยละของอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 คน เทากับ 0 % คะแนนที่ได
เทากับ 0 คะแนน โดยแสดงวิธกี ารคํานวณดังนี้
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
0
x 100 =
5
4.

เอกสารหลักฐานประกอบ

0%

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
x 5 = 0 คะแนน
5

12

แบบรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปาหมาย
2560
0

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 0

คะแนนการ
ประเมิน
0 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
คารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ 0 % คะแนน ที่
ไดเทากับ0 คะแนน โดยมีศาสตราจารย 0 คน รองศาสตราจารย 0 คน
ผูชวยศาสตราจารย 0 คน อาจารย 5 คน แสดงวิธีการคํานวณดังนี้
วิธกี ารคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
0
x 100 = 0 %
5
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
x 5 = 0 คะแนน
5
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปาหมาย
2560
0

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 0

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
0 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
คารอยละของผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เทากับ 24 % คะแนนทีไ่ ดเทากับ 55 คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ ดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบ

วิธกี ารคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
1.60
x 100 = 24 %
5
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
32
x 5 = 5 คะแนน
20
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การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย
ชื่อ-นามสกุล
นางกิ่งกาญจน
กิตติสุนทโรภาศ

นายธนธัช มั่นมงคล

ชื่อผลงาน

แหลงเผยแพร

วันเดือนป

การลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตสายล็อคประตูรถยนต

การประชุมวิชาการขายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
ประจําป 2560
วารสารขายงานวิศวกรรมอุต
สาหการไทย ปที่ 3 ฉบับที่ 2

การใชหลักการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเพื่อลดระยะเวลาการ
หยุดฉุกเฉินของเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตกระเปาถือ
กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม
ไหมไทย จํากัด
การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยี การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชนครินทรวิจยั
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ครั้งที่ 9
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร

คา
น้ําหนัก

12-14
0.20
กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม ธันวาคม 2560

0.20

4 เมษายน2561 0.20

นายยุทธณรงค จงจันทร การปรับปรุงกระบวนการ
วารสารขายงานวิศวกรรมอุต กรกฎาคม 0.20
ประกอบชุดจับยึดที่นั่งของ
สาหการไทย ปที่ 3 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560
รถยนตโดยหลักการสมดุล
สายการผลิต
01 มกราคม
0.80
นายเมธี พรมศิลา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
วารสารชุมชนวิจัย
2561
ชุมชนเสมือนของศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มะมวงสําหรับวิสาหกิจผูผ ลิต
นครราชสีมา ปที่ 12 ฉบับที่
มะมวงเมืองแปดริ้ว อําเภอบาง 1 ป 2561
คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทีต่ ีพิมพหรือเผยแพร 1.60

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร

เปาหมาย
2560
5

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 32

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

- อัตราการคงอยูของอาจารย
ปการศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตร

การคงอยู

อัตราการคง
อยู
เปลี่ยนแปลง 1
คน

1. อ.ปริวรรต นาสวาสดิ์
ลาศึกษาตอ
(11
2. อ.กิ่งกาญจน กิตติสุนทโรภาศ
มกราคม 2559)
3. อ.ธนธัช มั่นมงคล
4. อ.จตุพล พิสิฏฐศักดิ์
5. อ.เมธี พรมศิลา
2559
1. อ.กิ่งกาญจน กิตติสุนทโรภาศ ปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนแปลง 1
2. อ.ธนธัช มั่นมงคล
ทล.บ (เทคโนโลยี
คน
3. อ.จตุพล พิสิฏฐศักดิ์
บัณฑิต)
4. อ.เมธี พรมศิลา
5. อ.ณัฐพงศ สุวรรณกุล
2560
1. อ.กิ่งกาญจน กิตติสุนทโรภาศ
เปลี่ยนแปลง 1
2. อ.ธนธัช มั่นมงคล
คน
3. อ.จตุพล พิสิฏฐศักดิ์
4. อ.ยุทธณรงค จงจันทร
5. อ.เมธี พรมศิลา
ในปก ารศึก ษา 2560 หลักสูต รมีอาจารย ประจําหลั กสูตรครบ 5 คน และมีรายวิชา
เพียงพอกับอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดบมี
การเปลียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน
- ความพึงพอใจของอาจารย
ในป 2558 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารและพัฒนาอาจารย
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.57
ในป 2559 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารและพัฒนาอาจารย
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.28
ในป 2560 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารและพัฒนาอาจารย
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.32
2558

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

เปาหมาย 2560
3

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ขอมูลนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
30
คน
2. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานัน้ โดยเริ่มตนจากปการศึกษา
ที่ใชหลักสูตร)
ปการศึกษาที่รับเขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร)
2557 (วท.บ.)
2558 (วท.บ.)
2559 (ทล.บ.)
2560 (ทล.บ.)

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
2557
2558
2559
2560
37
32
32
31
31
26
24
20
18
27

3. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดของรุนในปที่ผา นมา
ปการศึกษา 2558
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 รอยละ 86.48
ปการศึกษา 2559
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 รอยละ 83.87
ปการศึกษา 2560
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 รอยละ 90
4. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
1. พืน้ ฐานทางดานการศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานไมเทากัน เชน นักศึกษาบางคนสําเร็จการศึกษาสาย
วิชาชีพ หรือสําเร็จการศึกษาสายสามัญ สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือสายศิลป หรืออื่นๆ
2. ความพรอมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เชน ทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษมีคอนขางนอย
3. มีปญ
 หาดานเศรษฐกิจของครอบครัว
5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)
5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร

34 คน
0 คน
17 คน
17 คน

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 39.53
คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในรุน นัน้
6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา
1) จํานวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

- การรับนักศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อรับนักศึกษาที่มีจํานวนและคุณสมบัติตาม มคอ. 2
ระบบและกลไก
1. หลักสูตรไดเสนอแผนการรับนักศึกษาจํานวนการรับนักศึกษาพรอมคุณสมบัติตามแผนการ
รับนักศึกษา และคุณสมบัติการรับนักศึกษาใน มคอ.2
2. หลั ก สู ต รเสนอรายชื่ อ กรรมการสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย คํ า ทํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
กรรมการ
3. มหาวิทยาลัยดําเนินการและประสานงานการรับนักศึกษาแตละชองทาง ชองทางรับตรง
ชองทางโควตา ประกาศโดยมหาวิทยาลัย ชองทาง Admissionn สงขอมูลไปยัง สกอ.
4. มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธหลักสูตร
5. มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัคร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. หลักสูตรดําเนินการสอบคัดเลือก สงผลกลับไปยังมหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก
8. นักศึกษารายงานตัวและชําระเงินลงทะเบียน
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ตามมคอ. 2 ของ
หลักสูตร โดยกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา หรือระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง โดยผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/
หรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการรับนักศึกษา
2. หลั ก สู ต รเสนอรายชื่ อ กรรมการสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย คํ า ทํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
กรรมการ
3. หลักสูตรไดสงขอมูลการรับนักศึกษาตามชองทางตางๆตามที่กําหนดโดยแบงประเภทการรับ
นักศึกษาในแตรอบ ดังนี้
1) รับนักศึกษาประเภท รับตรง จํานวน 20 คน
2) รับนักศึกษาประเภท โควตา จํานวน 5 คน
3) รับนักศึกษาประเภท Admission จํานวน 5 คนมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัคร ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. หลักสูตรไดรับนักศึกษาเขาเรียนหลังจากรายงานตัวและมาเรียนจริงทั้งสิ้น 28 คน จาก
กระบวนการรับตรงทั้งหมด ผูสมัครผานการพิจารณาจากกรรมการของหลักสูตรโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจากการสื่อสาร การคิดวิเคราะหแกปญหา เจตคติตอวิชาชีพ
เปนตน ซึ่งการสอบสัมภาษณเปนการพูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรมความพรอม ความตั้งใจตอ
การเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นตน ทั้งดานวิชาการ (ความรู
พื้นฐาน) และ/หรือประสบการณกิจกรรมที่จําเปนตอการเรียนในหลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

6. มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก
7. นักศึกษารายงานตัวและชําระเงินลงทะเบียน
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรไดทําการพิจารณาทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาจากการเปรียบเทียบนักศึกษาในป
การศึกษา 2559 ซึ่งมีนักศึกษาจํานวน 20 คน กับปการศึกษา 2560 นั้นพบวา มีนักศึกษาเขาศึกษาใน
หลักสูตรเพิ่มขึ้นแตยังไมถึงเกณฑตามแผนที่ไดกําหนดไวใน มคอ. 2 ซึ่งหลักสูตรไดรับทราบขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยวา ในปการศึกษา 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัยใหม เปนแบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System เปนระบบที่
ออกแบบโดยที่ประชุมอธิ การบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดประกาศออกมา 5 ขั้นตอน (ขอมู ล
เว็บไซต http://academic.rru.ac.th)
การปรับปรุงกระบวนการ
ทางหลักสูตรจึงไดทําการปรับปรุงกระบวนการชองทางการรับนักศึกษาใหม จากเดิมการรับ
นั ก ศึ ก ษาแต ล ะช อ งทาง ช อ งทางรั บ ตรง ช อ งทางโควตา ประกาศโดยมหาวิ ท ยาลั ย ช อ งทาง
Admission สงขอมูลไปยัง สกอ. เปนชองทางการรับนักศึกษาแบบ TCAS และมหาวิทยาลัยไดเพิ่ม
ชองทางออนไลนในการรับสมัครนักศึกษา เชนการรับสมัคร การประกาศผล เปนตน ซึ่งระบบและ
กลไกดังกลาวจะเริ่มใชในปการศึกษา 2561 ตอไป
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อคนหาความจําเปนในเตรียมความพรอม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาใหพรอมกับการเรียน
ระบบและกลไก
1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผน
2. หลักสูตรนําขอมูลผลการเรียน วิเคราะห สังเคราะห
3. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
4. จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
5. ประเมินกระบวนการ
6. ประชุมสรุปผลและสงรายงานที่คณะฯ
การดําเนินการ
1. อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมวางแผนเพื่อจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขา
ศึกษา
2. หลักสูตรไดทําการวิเคราะหขอมูลจากผลสอบคัดเลือกวัดความรูพื้นฐานนักศึกษาโดยวิธีดูผล
การเรียนของนักศึกษาในรายวิชาพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงกับรายวิชาหลักตามโครงสราง
หลักสูตร เชน วิชาคณิตศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร เปนตน และตองมี
เกรดไมควรมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.0 ซึ่งในการสอบสัมภาษณและตรวจสอบจากผลการ
เรียนเดิมของนักศึกษาเขาใหมจํานวน 28 คน พบวามีผูที่ไดผลการเรียนเฉลี่ยของรายวิชา
คณิตศาสตรที่มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.0 จํานวน 28 คน
3. อาจารยประจําหลักสูตรหารือและตกลงกันเพื่อจะเสริมความรูและเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
กอนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตร ซึ่งเปนการอบรมระยะสั้นในหัวขอทางคณิตศาสตร ใน
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ผลการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพใหกับนักศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
4. หลักสูตรไดทําการ Pretest เพื่อหาวานักศึกษามีความจําเปนในการเขารวมเตรียมความ
พรอมหรือไม พบวานักศึกษาจํานวน 28 คน ทําคะแนนไดไมถึง 50% ควรเขารวมกิจกรรม
เตรียมความพรอม หลังจากนั้นทางหลักสูตรไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
5. นักศึกษาผานการอบรมจํานวน 28 คน นักศึกษาใหความรวมมือในการอบรมและมีความ
ตั้งใจในการอบรมเปนอยางดี
6. ประชุมสรุปผลและสงรายงานที่คณะฯ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรเห็นวาการนําผลการเรียนเดิมของนักศึกษามาวิเคราะห สังเคราะหจากเกรดในรายวิชา
พื้นฐานอยางเดียวยังไมเพียงพอ หลักสูตรวางแผนในการเพิ่มกระบวนการวัดความรูพื้นฐานในการ
เรียนของนักศึกษาในชวงสัปดาหแรกของการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่ทําการวิเคราะหจากผล
การเรียนเบื้องตนแลว และคอยนําผลลัพธมาสรุปผลเพื่อจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการอยาง
แทจริงของนักศึกษาใหมในแตละรุน
การปรับปรุงกระบวนการ
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไมไดทําการ pretest นักศึกษากอนการจัดจัดกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพนักศึกษา แตในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดมีการ Pretest เพื่อหาวานักศึกษามีความ
จําเปนในการเขารวมเตรียมความพรอมหรือไมกอ นการจัดจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

3.1 การรับนักศึกษา

3

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

เอกสารหลักฐานประกอบ

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารย
ระบบและกลไก
2. นักศึกษาเขาระบบการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
4. อาจารย ที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําปรึ กษาทั้ง ดานวิชาการและการใช ชีวิตของ
มหาวิทยาลัยสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
5. อาจารยที่ปรึกษาบันทึกผลการใหคําปรึกษา
6. อาจารยที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการใหคําปรึกษา
7. อาจารยที่ปรึกษาปรับปรุงการใหคําปรึกษา
8. ทบทวนผลการดําเนินงานจัดประชุมเพื่อประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

การดําเนินงาน
1. นักศึกษาเขาระบบการศึกษา
2. หลักสูตรกําหนดชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําทุกคน จัดสงใหทาง
มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2560
3. อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดาน
วิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาตามปฏิทินวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัย
กําหนดวันภาคการศึกษาละ 4 ครั้ง และเปดชองทางการติดตอสื่อสารหลายชองทาง
เชน ทางไลน ทางเฟสบุค
4. อาจารยที่ปรึกษาบันทึกผลการใหคําปรึกษา
5. อาจารยที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการใหคําปรึกษา
6. อาจารยที่ปรึกษาปรับปรุงการใหคําปรึกษา โดยเริ่มมีการสรางกลุมในไลนระหวาง
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา
7. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การประเมินกระบวนการ
กรรมการหลักสูตรไดมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําแกนักศึกษาและคณะกรรมการเห็นควรวาควรมีการการสรางกลุมในไลน เพื่อให
สามารถตอบขอซักถามและสามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางรวดเร็วและเขาถึงเพื่ออีก
ชองทางหนึ่งในการใหคําปรึกษา นอกจากนั้นกรรมการหลักสูตรไดทบทวนกระบวนการให
คําปรึกษาโดยจัดใหอาจารยมี Office Hour และใหเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรใหมีสวน
รวมกับการใหคําปรึกษาในไลนกลุมในแตละกลุมเรียน
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไก
2. ประชุม วางแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
3. จัดทํา กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะ (ทักษะการเรียนรูนวัตกรรม, ทักษะ
สารสนเทศและเทคโนโลยี, ทักษะชีวิตและการทํางาน)
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ทบทวนแผนกระบวนการยอย ของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การดําเนินงาน
1. อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รประชุ ม วางแผน เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการพั ฒ นา
ศักยภาพใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และทําการวางแผนการทํากิจกรรม
ประจําปการศึกษา 2560 และทําการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณดําเนินการ
ตามแผน ทางมหาวิทยาลัยไดทําการจัดสรรงบรายไดใหกับหลักสูตร
2. หลักสูตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้
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ผลการดําเนินงาน

ทั ก ษะการเรี ย นรู
ในศตวรรษที่ 21

เอกสารหลักฐานประกอบ

กิจกรรม

ทักษะสารวิชาหลัก

- โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริษัท ดับพลิว
พี เอ็ น พาร ท เอ็ น จิ เ นี ย ร ริ่ง (ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ) จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ในวั นที่ 16
มีนาคม 2561
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู - โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริษัท ดับพลิว
นวัตกรรม
พี เอ็ น พาร ท เอ็ น จิ เ นี ย ร ริ่ง (ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ) จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ในวั นที่ 16
มีนาคม 2561
ทักษะสารสนเทศและ - โครงการอบรมการเขียนแบบดวยโปรแกรม AutoCAD
เทคโนโลยี
ทั ก ษะชี วิ ต และการ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (กิจกรรมเตรียมความ
ทํางาน
พรอมกอนนักศึกษาออกฝกประสบการณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วันที่ 27 ตุลาคม
2560 ณ หอง 1041 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
บางคลา
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูหลังฝกประสบการณวิชาชีพฯ) ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
ณ หอง 1044 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา

3. หลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานพบวา หลักสูตรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครบทุกดาน
4. หลักสูตรทบทวนแผนกระบวนการยอย ของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การประเมินกระบวนการ
ผลจากการวิเคราะหการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ พบวา หลักสูตรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครบทุกดาน นอกจากนี้หลักสูตรไดเห็นวานอกจาก
การจัดกิจกรรมแลวควรมีการสอดแทรกกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ลงไปในรายวิชาดวย

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

3

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ปการศึกษา

จํานวนรับเขา

2555
2556
2557

96
72
49

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

จํานวนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
2558
2559
2560
15
17
1
17
18
3

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 2560
62
37
18
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ผลการดําเนินงาน
- การคงอยู

เอกสารหลักฐานประกอบ

ปการศึกษา 2555 = (96-62)/96 = 0.354 รอยละ 35.4
ปการศึกษา 2556 = (72-37)/72 = 0.486 รอยละ 48.6
ปการศึกษา 2557 = (49-18)/49 = 0.632 รอยละ 63.2

- การสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา 2555 = 15/96 = 0.156 รอยละ 15.6
ปการศึกษา 2556 = 17/72 = 0.236 รอยละ 23.6
ปการศึกษา 2557 = 3/49 = 0.061 รอยละ 6.1

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
ในปการศึกษา 2558 –ความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียน
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.90

ในปการศึกษา 2559 –ความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียน

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.06

ในปการศึกษา 2560 –ความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียน

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.12

2

ในปการศึกษา 2560 ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในทุกระดับทุกชั้น
ป ไมมีขอรองเรียนจากนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2557 และจากแบบสอบถามความ
พึง พอใจของนัก ศึ กษาที่ มี ตอคุณ ภาพหลั ก สูต รในป การศึกษา 2560 นักศึ กษาไม มี
ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนใดๆ
แตทางหลักสูตรไดมีแนวปฏิบัติหากมีการรองเรียนจากนักศึกษา ดังนี้
1. ประธานสาขาวิชามอบหมายอาจารยที่เกี่ยวของกับกลุมนักศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริง
2. อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อแกไขปญหาและทางออกที่ดีที่สุด
3. อาจทําบันทึกชี้แจงนักศึกษาหรือแจงใหทราบรายบุคคลถึงการแกไขขอรองเรียน
นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรไดใชชองทางโซเชียลมีเดียของสาขาวิชา เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเสนอแนะ ปรึกษา หรือรองเรียนเรื่องตางๆ
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

เปาหมาย 2560
3

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

7.การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา

1) การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดลดลงทําใหเกิดผลกระทบในการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาลดลง
2) รถรับสงลดจํานวนเที่ยวลงทําใหการเดินทางของนักศึกษาเกิดผลกระทบในการเรียนการสอนในชวงเชา
3) การเรียกเก็บหรือการทวงถามคาหอพักนักศึกษา หลักสูตรตองเปนผูดําเนินการทวงถามกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไป
แลว

7.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
1) ระยะเวลาการเปด ปดตามอาเซียน (AEC) ทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และ
การทําประกันคุณภาพการศึกษา
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2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.1) สาขาเทคโนโลยี ทําใหหลักสูตรตองทําการปรับตาม มคอ.1
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ผลการดําเนินงาน
ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ตอคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตร หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีดังนี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา (ผูตอบแบบสอบถาม 19 คน)
ที่
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
1 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
34
2 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ดรับการประเมิน
19
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
4.32
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
4 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
4.32
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีนักศึกษาจบการศึกษาในปการศึกษา 2559 (1 ส.ค.59-31 ก.ค.60) จํานวน 34 คน หลักสูตรไดแจก
แบบสอบถามและทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตมีตอบกลับมาจํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 55.88 ของผูตอบแบบสอบถาม ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF คาคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับ 4.32 คะแนนของจํานวน
บัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เปาหมาย
2560
3.51

ผลการ
ดําเนินงาน
คาเฉลี่ย4.32

คะแนนการ
ประเมิน
4.32 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ผลการสํ า รวจภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีดังนี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
วันที่สาํ รวจ 21 พฤษภาคม 2561
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ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9

ผลการดําเนินงาน
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
จํานวนบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผู
ประกอบอาชีพอิสระ)
- ไดงานทําตรงกับสาขาที่เรียน
- ไดงานทําไมตรงกับสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตทีป่ ะกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป

เอกสารหลักฐานประกอบ

จํานวน
41
35
13
13
0
0
5
0
0
2
37.14

วิธีการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
13
x 100 = 46.42 %
28
2.แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
46.42
2.32
x 5 =
คะแนน
100
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

เปาหมาย
2560
รอยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 46.42

คะแนนการ
ประเมิน
2.32 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

การวิเคราะหผลที่ได
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดทําการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป จากจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2560 สํารวจนักศึกษาจบในปการศึกษา 2559 (1 ส.ค.59-31 ก.ค.60)
นั้นพบวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 41 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 85.3 จํานวนบัณฑิต
ที่มีงานทําตรงสาขาจํานวน 13 คน และวางงาน 15 คน คาคะแนนที่ไดเทากับ 1.87 คะแนน
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

A

ภาคการศึกษาที่ 1
IEE103 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1
เบื้องตน
IIT103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
4
IIT107 เขียนแบบอุตสาหกรรม
11
IIT121 กําลังวัสดุ
IIT153 เทคโนโลยีเว็บ
IIT154 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
IIT155 การซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร
IIT205 สถิติอุตสาหกรรม
2
IIT211 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในงาน 7
อุตสาหกรรม
IIT215 การวางผังโรงงาน
3
อุตสาหกรรม
IIT220 เทคโนโลยีคอนกรีต
IIT221 ทฤษฎีโครงสราง 2
2
IIT223 วิศวกรรมการทาง 2
3
IIT226 การประมาณราคาและ
วิเคราะหราคางานกอสราง
IIT230 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 1
IIT255 ระบบสารสนเทศในงาน
2
อุตสาหกรรม
IIT301 การศึกษาแบบบูรณาการ
1
สําหรับการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
IIT314 การเพิ่มผลผลิตในงาน
3
อุตสาหกรรม
IIT314 การเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม
IIT315 ระบบสารสนเทศสํานักงาน
2
IIT316 การวิจยั การดําเนินงาน
3
เบื้องตน
IIT317 การจัดการองคกร
2
IIT320 การออกแบบโครงสรางไมและ 1
เหล็ก 1
IIT324 วิศวกรรมฐานราก
1
IIT325 การเขียนแบบทาง
4
สถาปตยกรรมดวย
คอมพิวเตอร
IIT351 เทคโนโลยีการเชื่อมตอระบบ
เครือขาย
IIT352 การวิเคราะหและออกแบบระ 1

B+

B

C+

1

2

11

6
3

17
4
1
2
1
2

6
1

C

D+

D

3
2

F

I

NP

S

15

1
1

29
29
4
4
4
4

27
27
4
2
2
2

1

19
19

17
18

15

15

4
6
6
3

4
5
5
3

11
4

10
2

25

22

7

2
4

1

2

1

1

3

7

1
1
1

1
1
1

3

2

2

2

3

16

1

1

11

1

15

15

15

2

19

17

2

3
1

22
15

22
15

22
6

21
5

7
6

6
5

2

3

P

15

1
7

W PD

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน

2
1

1

11
2

1
6

19
3

1
1

1
3

2

1
1
1

2

2

2
1

4
4

2
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การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

สารสนเทศ
IIT358 การเขียนแบบและออกแบบ
ดวยคอมพิวเตอร
IIT364 การบริหารจัดการระบบ
เครือขาย
IIT367 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
IIT403 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
IIT414 การจัดการการบํารุงรักษาใน
งานอุตสาหกรรม
IIT416 กลยุทธในการบริหารงาน
อุตสาหกรรม
IIT417 การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ
IIT418 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 2
IIT421 การจัดการและการบริหารงาน
กอสราง
IIT422 การวิเคราะหความวิบัติในการ
กอสราง
IIT425 โครงงานเทคโนโลยีกอสราง 2
IIT451 กฎหมายและจริยธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
IIT452 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ
IIT458 โครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 2
ภาคการศึกษาที่ 2
IIT102 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
ประยุกต
IIT105 การจัดการอุตสาหกรรม
สมัยใหม
IIT106 วัสดุอุตสาหกรรม
IIT202 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม
IIT217 การจัดการสมัยใหม
IIT219 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
IIT225 การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1
IIT226 การประมาณและวิเคราะห
ราคางานกอสราง
IIT227 ทฤษฎีโครงสราง
IIT228 วิศวกรรมการทาง
IIT253 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
IIT254 การสื่อสารขอมูลและ

A

B+

B

10

18

3

11

8

1

5

5

4
8

3

C+

C

D+

D
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การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา
IIT257
IIT302
IIT312
IIT313
IIT315
IIT318
IIT319
IIT320
IIT323
IIT326
IIT329
IIT353
IIT354
IIT356
IIT366
IIT403
IIT421
IME103

ชื่อรายวิชา

A

เครือขายคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
การพัฒนาความเปน
2
ผูประกอบการทางดาน
อุตสาหกรรมและการผลิต
การจัดการการผลิตและการ
1
ดําเนินงาน
การจัดการโลจิสติกสและหวง
โซอุปทาน
ระบบสารสนเทศสํานักงาน
4
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 1
การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต
เทคโนโลยีการจัดการผลิตและ
การดําเนินการ
การออกแบบโครงสรางไมและ
เหล็ก 2
การออกแบบผังบริเวณ
4
โครงงานเทคโนโลยีกอสราง 1
การเขียนโปรแกรมฐานขอมูล 1
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
โครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 1
เครือขายไรสายและเคลื่อนที่
การฝกประสบการณวิชาชีพ
23
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการและการบริหารงาน 1
กอสราง
กลศาสตรวิศวกรรม
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรใหเปนตามมาตรฐาน TQF
พรอม มคอ.1, มคอ.2

เอกสารหลักฐานประกอบ

ระบบและกลไก
1. สาขาวิชาจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF พรอม มคอ.1, มคอ.2
2. สาขาวิชาจัดวิพากษหลักสูตร
3. สาขาวิชาเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
- ผลการพิจารณา (ปรับแกตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง)
4. สาขาวิชาเสนอหลักสูตรคณะกรรมการประจําคณะ
- ผลการพิจารณา (ปรับแกตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ)
5. สาขาวิชาเสนอหลักสูตร เลมตอสภาวิชาการ (สงกอนประชุม 1 สัปดาห)
6. สาขาสงตัวแทนนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
- ผลการพิจารณา (ปรับแกตามคําแนะนําของสภาวิชาการ)
7. เลขานุการสภาวิชาการสงหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 23 เลม
8. สภาวิชาการสงตัวแทนนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
- ผลการพิจารณา (ปรับแกตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย)
9. สํานักสงเสริมวิชาการนําหลักสูตรสง สกอ. เพื่อรับทราบหลักสูตร 5 เลม
10. สาขาวิชาเปดสอนได
11. สกอ.รับทราบหลักสูตร
การดําเนินงาน
1. สาขาวิ ช าออกแบบหลั ก สู ต รและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเป น ไปตาม มคอ.1 โดย
หลักสูตรไดประชุมและวางแผนทําวิเคราะห SWOT ของหลักสูตร ทําโฟกัสกรุป
และติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต การวิเคราะหขอมูล และยกรางหลักสูตร
2. สาขาวิชาจัดวิพากษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
3. สาขาวิชาอยูในระหวางกระบวนการเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร
การประเมินกระบวนการ
การวิพากษหลักสูตรเปนไปดวยดี และหลักสูตรไดรับขอคิดเห็นจากกรรมการวิพากษ
อยางมากมาย
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทํา
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเขาสู มคอ.1 โดยมีการวิพากษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เปาหมาย 2560
2

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

เอกสารหลักฐานประกอบ

- การกําหนดผูสอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนดผูสอนใหเหมาะสม

ระบบและกลไก
2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/กรรมการประจําหลักสูตร
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อกําหนดแผนการสอนตลอดหลักสูตร
4. สงแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อกําหนดผูสอนของแตละภาคเรียน
6. ผูสอนจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 ใหมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. คณะกรรมการบริ หารหลักสูต รจัดประชุม เพื่อพิ จารณา กํ ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทํามคอ.3 และมคอ.4
8. คณะกรรมการบริการหลักสูตรแจงผูสอนใหบันทึกในระบบ
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากอาจารยประจําหลักสูตร
2. หลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดแผนการสอนตลอดหลักสูตร
3. หลักสูตรสงแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหกับสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
4. หลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดผูสอนโดยกําหนดใหผูสอนสอนในรายวิชาเฉพาะดาน
12 คาบเรียนตอ 1 ภาคการศึกษา และมีการกระจายรายวิชาตามกลุมผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนกับผูสอนที่หลากหลาย
5. ผูสอนจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 บันทึกในระบบ และสงใหหลักสูตรกอนเปดภาค
การศึกษา
6. หลักสูตร ติดตามการจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 จากระบบทะเบียนและประมวลผล
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมอบหมายใหผูสอนจัดทํามคอ.3 และมคอ.4 โดยอิสระ ไมมีการกําหนดวา
รายวิชาใดควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับ ติดตามการตัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
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ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนด

ระบบและกลไก
1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อชี้แจงกําหนดวันจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ.3-4) กอนเปด
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
2. ผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอน จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3-4) ตามรายละเอียดของ
แตละรายวิชา และแผนในการพัฒนาผลการเรียนรูที่ของแตละรายวิชาสอดคลอง
กับรายละเอียดที่กําหนดไวใน มคอ.2
3. หลักสูตรทําการติดตามในผูสอนจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ.3-4) กอนเปดภาค
การศึกษา จากระบบทะเบียนและประมวลผล
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อชี้แจงกําหนดวันจัดสงมคอ.3 และมคอ 4
2. ผูสอนจัดทํามคอ.3 และมคอ.4
3. หลักสูตรทําการติดตามใหผูสอนจัดสงมคอ.3 และมคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา
จากระบบทะเบียนและประมวลผล
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรทําหนาที่เพียงติดตามใหผูสอนใหผูสอนจัดสงมคอ.3 และมคอ. 4 กอนเปด
ภาคการศึ กษา โดยผูส อนเปน ผูบั น ทึก มคอ.3 และมคอ. 4 ลงในระบบทะเบีย นและ
ประมวลผลเอง ทําใหขาดการตรวจสอบ
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการวิจัย
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม
3. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไก
1. มหาวิทยาลัย/คณะ ประชุมชี้แจงกรอบวงเงิน งบประมาณและกําหนดใหจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย/คณะ
2. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนปฏิบัติราชการประจําป จัดทํารายละเอียด
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจตางๆ
3. ขออนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
4. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. สรุปประเมินผล รายงานผลโครงการ สรุปองคความรูประสบการณ ปญหา บูรณา
การการเรียนการสอน
6. ประเมินความสําเร็จโครงการ เชน ตัวชี้วัด การนําไปใชประโยชน ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู
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ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงาน
1. คณะประชุ ม ชี้ แ จงกรอบวงเงิ น งบประมาณและกํ า หนดให จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรคณะ
2. หลักสูตรประชุมวางแผนปฏิบัติราชการประจําป จัดทํารายละเอียดโครงการ
3. หลักสูตรขออนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
4. หลักสูตรดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. หลักสูตรสรุปประเมินผล และรายงานผลโครงการ
6. หลักสูตรประเมินความสําเร็จโครงการ

เอกสารหลักฐานประกอบ

การประเมินกระบวนการ
อาจารยผูสอนควรมีสวนรวมในการจัดทํารายละเอียดโครงการบูรณาการเรียนการสอน
กับพันธกิจตางๆ ดวย

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

เปาหมาย 2560
3

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ผลการดําเนินงาน

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

เอกสารหลักฐานประกอบ

ระบบและกลไก
1. วางแผนการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. จัดทําปฏิทินการดําเนินงานดานวิชาการ
3. ผูรับผิดชอบรายวิชาของแตละหลักสูตรจัดทํา มคอ.3 โดยกําหนดการประเมินผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และผานการตรวจสอบ
จากประธานหลักสูตร
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาสงมคอ. 3 ผานระบบทะเบียนและประมวลผลภายในเวลาที่
กําหนด
5. ผูสอนจัดการเรียนการสอน และประเมินผลตามมคอ.3
6. ผูสอนจัดทํามคอ.5 เพื่อรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา
7. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํามคอ.7 เพื่อรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
8. คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ นํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรมาปรับปรุงการเรียนการสอน
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เอกสารหลักฐานประกอบ

การประเมินผูเรียน

การดําเนินงาน
1. หลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม วางแผนการดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อจัดทําปฏิทินการดําเนินงานดานวิชาการ
3. ผูสอนจัดทํา มคอ.3 โดยหลักสูตรไดชี้แจงใหอาจารยประจําหลักสูตร ผูสอนทุก
ท า นเรื่ อ งแผนการจั ด การเรี ย นการ และให มี ร ายละเอี ย ดเกณฑ ก ารวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 6 ดาน
4. ผูสอนสงมคอ. 3 ผานระบบทะเบียนและประมวลผลกอนเปดภาคการศึกษา
5. ผูสอนจัดการเรียนการสอน และประเมินผลตามมคอ.3 ทั้งนี้อาจารยผูสอนชี้แจง
นักศึกษาในสัปดาหแรกของการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา และ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑวัดและประเมินผลการ
เรียนรู และแจงใหนักศึกษาทราบผลคะแนนตามชวงเวลาที่กําหนด
6. ผูสอนจัดทํามคอ.5 และสงผานระบบทะเบียนและประมวลผลภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา
7. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํามคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
8. หลักสูตรประชุมเพื่อนํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรมาปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
การประเมินกระบวนการ
ผูสอนเปนผูบันทึกมคอ.3 และมคอ.5 ลงในระบบทะเบียนและประมวลผลเอง ทําใหขาด
การตรวจสอบ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ระบบและกลไก
1. มีการกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวมโดยอาจารยผูสอนในแตละ
รายวิชาชี้แจงเกณฑการประเมินและสอบถามเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเพิ่มเติมได
2. มีการประเมินผลการเรียนรูโดยใชตามสภาพจริง เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย ใบงาน
งานที่ ม อบหมาย สั ง เกตพฤติ กรรมของนั กศึ ก ษา วัด ทั กษะการปฏิ บั ติง านเพื่ อ
สะทอนการปฏิบัติงานจริง
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรกําหนดใหผูสอนในแตละรายวิชาชี้แจงเกณฑการประเมินและสอบถาม
เพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมได
2. หลักสูตรชี้แจงผูสอนใหมีการประเมินผลการเรียนรูโดยใชตามสภาพจริง
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การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรควรมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา กํากับ ติดตามและตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา

เอกสารหลักฐานประกอบ

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7) ใหเปนไปตามกําหนด
ระบบและกลไก
1. กรรมการหลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนการประเมินหลักสูตร
ตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 โดยชี้แจงอาจารยในที่ประชุมสาขาวิชา ถึง
รายละเอียดและกําหนดการในการจัดสง กําหนดใหจัดสงแบบรายงานผลการเรียน
การสอน (มคอ.5 มคอ.6) หลังสิ้นสุดปภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
2. อาจารยผูสอน ดําเนินการจัดทํารายละเอียดรายงานผลการจัดกาเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ.5 มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยทําการอัพโหลดในระบบ
ออนไลนของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อชี้แจงอาจารยถึงรายละเอียดและกําหนดการในการจัดสง
มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดปภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
2. ผูสอนจัดทํามคอ.5 และ มคอ.6 และสงผานระบบทะเบียนและประมวลผลภายใน
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
การประเมินกระบวนการ
ผูสอนเปนผูบันทึกมคอ.5 และมคอ.6 ลงในระบบทะเบียนและประมวลผลเอง ทําใหขาด
การตรวจสอบ

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
5.3 การประเมินผูเรียน

เปาหมาย 2560
3

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)

ผลการดําเนินงาน

(1) อาจารยประจํา
1.1 มีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งสิน้ 5 คน
หลักสูตรอยางนอยรอย 1.2 มีการจัดประชุม 3 ครั้ง ดังนี้

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ



เอกสารหลักฐานประกอบ
5.4.1.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)

ผลการดําเนินงาน

- ครั้งที่ 1 วันที่7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
ละ 80 มีสวนรวมใน
2560 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
การประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และ นครินทร จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
ทบทวนการดําเนินงาน เปนรอยละ 100
- ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.
หลักสูตร
2561 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100
- ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2561 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100
(2) มีรายละเอียดของ [] กรณีมี มคอ.1
หลักสูตร ตามแบบ
[] มคอ.2 สอดคลองกับ มคอ.1
มคอ. 2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
1.รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ป
รายวิชา และ
การศึกษา 2560 มีจํานวน41 รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2560 มี 30
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม รายวิชา
2.รายวิชาที่สง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนที่
แบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอน 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 41รายวิชา
การเปดสอนในแตละ และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี
ภาคการศึกษาใหครบ จํานวน 30 รายวิชา
ทุกรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4 ถามี)
1. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ที่เปดสอนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 มีจํานวน 1 รายวิชา
2. รายวิชาที่สง มคอ.4 (ถามี) กอนเปดภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 1
รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผล

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ



เอกสารหลักฐานประกอบ
หรือรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2
5.4.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5.4.1.3 ใบลงชื่อการเขารวม
ประชุม

5.4.2.1 กรณีมี มคอ.1
1) มคอ.1
2) มคอ.2


5.4.3.1 คําสั่งแตงตั้งผูส อนในทุก
รายวิชาที่ระบุในแผนการศึกษา
ตามที่ระบุใน มคอ.2
5.4.3.2 แบบสรุปการสง
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
5.4.3.3 แบบสรุปการสง
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถามี)



5.4.4.1 รายงานผลการดําเนินการ
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)
การดําเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา

(5) จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
(มคอ.5)
1.ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 41
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 มี จํานวน 30 รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของรายวิชา ที่สง มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มี
จํานวน 41 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 มี จํานวน 30 รายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถามี)
1.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1 รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามที่สง มคอ.6 (ถามี) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1
รายวิชา
[  ] มี มคอ.7

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

ของรายวิชา (มคอ.5)

5.4.4.2 รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.6 ถามี) (เอกสารแนบ
หมายเลข...........)



5.4.5.1 มคอ.7



- หลักสูตรไมไดดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู

[] มีผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

เอกสารหลักฐานประกอบ



5.4.7.1 มคอ.7 ปที่แลว
5.4.7.2 มคอ.7 ปที่ประเมิน
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)

ผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) [ ] มีอาจารยใหม
ทุกคน ไดรับการ
- มีอาจารยใหมทั้งสิ้น 1 คน
ปฐมนิเทศหรือ
- ไดรับการปฐมนิเทศ 1 คนหรือไดรับ
คําแนะนําดานการ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน1.คน
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุก - มีอาจารยประจําทั้งสิ้น 7 คน
คนไดรบั การพัฒนาทาง 1. อ.ธนธัช มั่นมงคล
ไดรับการพัฒนาเรือ่ ง การเขียนแบบดวย
วิชาการ และ/หรือ
โปรแกรม AutoCAD
วิชาชีพ อยางนอยปละ
2. อ.จตุพล พิสิฏฐศักดิ์
หนึ่งครั้ง
ไดรับการพัฒนาเรื่อง การเขียนแบบดวย
โปรแกรม AutoCAD
3. อ.ยุทธณรงค จงจันทร
ไดรับการพัฒนาเรื่อง การเขียนแบบดวย
โปรแกรม AutoCAD
4. อ.เมธี พรมศิลา
ไดรับการพัฒนาเรื่อง การเขียนแบบดวย
โปรแกรม AutoCAD
5. อ.กิ่งกาญจน กิตติสุนทโรภาศ
ไดรับการพัฒนาเรื่อง การเขียนแบบดวย
โปรแกรม AutoCAD
- ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 7 คน
- คิดเปนรอยละ 100
(10) จํานวนบุคลากร
[ ] ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึง
[  ] มีนักศึกษาปสดุ ทาย/ บัณฑิตใหม
พอใจของนักศึกษาป
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
สุดทาย/ บัณฑิตใหมที่ 34 คน
มีตอคุณภาพหลักสูตร
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 29 คน
เฉลี่ยไมนอยกวา3.5.1
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 85.29
จากคะแนนเต็ม 5.0
- ระดับความพึงพอใจ 3.9
[] ไมมนี ักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
(12) ระดับความพึง
[] ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

เอกสารหลักฐานประกอบ





-

-





5.4.12.1 รายงานการสํารวจความ
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ผลการดําเนินงาน

ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)

พอใจของผูใชบัณฑิตที่ ตอบัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ยไม
มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย นอยกวา 3.51
ไมนอยกวา 3.51 จาก
- ไดคะแนนเทากับ 4.32
คะแนนเต็ม 5.00

เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

เอกสารหลักฐานประกอบ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต

วิธีการคํานวณ

(1) จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ดําเนินการไดจริง
(2) จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ตองดําเนินการในปการศึกษา 2548
(3) รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

รอยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 90.9

=

10

=

11

=

90.9 %

คะแนนการ
ประเมิน
4.5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัสและชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษา
ความไมปกติที่พบ
IIT418 โครงงานเทคโนโลยีการ
นักศึกษามีผลการเรียนเปน I ทุกคน
1/2560
จัดการอุตสาหกรรม 2

3. การดําเนินการตรวจสอบ สาเหตุที่ทําใหผิดปกติ และมาตรการแกไข
การดําเนินการตรวจสอบ
สาเหตุที่ทําใหผิดปกติ
ตรวจสอบจากผลการเรียนนักศึกษา
(IIT418 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 2)

มาตรการแกไข

นักศึกษาไมสามารถจัดทําโครงงานได ติ ด ตาม เร ง รั ด จั ด เวลาการทํ า งาน
เสร็จทันภายในกําหนดเวลาในภาค นอกเหนือจากเวลาวันเวลาปกติ
การศึกษา
อาจารยในสาขาวิชาไดมอบหมายให
อาจารยสอนเสริมใหกับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนที่ผิดปกติ
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4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
รหัสวิชา/ชื่อ
เหตุผลทีไ่ มเปดสอน
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/
คําอธิบายรายวิชา
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รหัสวิชา/ชื่อ
สาระหรือหัวขอที่ขาด
สาเหตุที่ไมไดสอน
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/
คําอธิบาย
รายวิชา
-

1.การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาใหม

ภาระงานสอนคอนขางมากและ
ตารางสอนของอาจารยประจํา
หลักสูตรมีตารางวางไมตรงกัน
การจัดสง มคอ.5

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู

มาตรการที่ดําเนินการ

วิธีการแกไข

-

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ในอนาคต

จํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตามแผน ประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ง รุ ก โดยการออก
จึ ง ส ง ผลกระทบในบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะสํ า เร็ จ แนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน เพื่อเชิญ
การศึกษาไมเปนไปตามแผน
ชวนใหผูเรียนไดทราบและทําความเขาใจ
ถึงรายละเอียดของหลักสูตร
ภาระงานสอนที่คอนขางมาก และการจั ด สงขอมูลใหทางงานทะเบียนและวัดผลจัด
ตารางสอนจากส ว นกลางจั ด ตารางมี ตารางสอนและชั่ ว โมงว า งของอาจารย
ช ว งเวลาว า งไม ต รงกั น ทํ า ให ก ารเรี ย ก ประจําหลักสูตรใหตรงกัน
ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ ห รื อ ทํ า กิ จ ก ร ร ม ใ ด ๆ
ของอาจารยประจําหลักสูตรทําไดยาก
หลั ก สู ต รต อ งทํ า การติ ด ตามจากอาจารย ประสานหรื อแจ ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ผูสอนเปนรายบุคคล ทําใหเกิดความยุงยาก เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบให ถู ก ต อ งในการส ง
เนื่ อ งจากระบบไม ร องรั บ การส ง มคอ.5 ไฟลเอกสาร
หลายกลุม หรือหลาย Section
อาจารยประจําหลักสูตร ขาดความรูความ สง เสริ ม อาจารยป ระจํ า หลัก สู ต รทุ ก คน
เขาใจในการทวนสอบ
เขารวมอบรมสรางความรูความเขาใจใน
ก า ร ท ว น ส อ บ ฯ แ ล ะ เ ส น อ ใ ห
มหาวิ ทยาลั ย/คณะจั ด ทํ าคู มื อ การทวน
สอบฯ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ที่ถูกตองและสรางความเขาใจในทิศทาง
เดียวกัน
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการเรียนการสอนของหลักสูตรตามความจําเปน

เอกสารหลักฐานประกอบ

ระบบและกลไก
1. จัดทําแผนการดําเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามแผน
การดําเนินงาน
1. หลั ก สู ต รมี ก ารพิ จ ารณาจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ต าม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประเมินประจําป ในปการศึกษา 2560
2. หลักสูตรไดทําการประชุมวางแผน สํารวจวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุ
และหลักสูตรสงขอมูลเขียนโครงการและมีสวนรวมในการประชุมเพื่อจัดทําแผนการ
ของบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ใ นการเรี ย นการสอนของ
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไดรับเงินจัดสรร และดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนที่ไดรับ
3. หลักสูตรมีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรไดครุภัณฑตามปงบประมาณ
และหองจัดเก็บเครื่องมือ
ประเมินกระบวนการ
หลักสูตรไดจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอนตามตองการและไดครุภัณฑเครื่องไส
แนวนอนตามที่ขอไป
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการเรียนการสอนของหลักสูตร
ใหเพียงพอ
ระบบและกลไก
1. จัดทําแผนการดําเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
3. สํารวจรายการครุภัณฑที่ตองการ
4. สงคําขอจัดตั้งงบประมาณ
5. รายการครุภัณฑตามปงบประมาณ
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรจัดทําแผนการดําเนินงานโดยรวมดําเนินงานกับคณะ
2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
3. หลักสูตรไดสํารวจความตองการวัสดุ ครุภัณฑและสิ่งสนับสนุนการเรียน จากการ
สํารวจโดยการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
4. หลักสูตรทําการวางแผนเขียน โครงการเพื่อของบประมาณวัสดุ ครุภัณฑ ทั้งงบ
รายได และงบแผนดิน
39

แบบรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

ประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีวัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ และจํานวนครุภัณฑที่ไดรับมีแนวโนม
ที่ดีขึ้น
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรทําการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอสิ่งสนับการเรียนรูที่หลักสูตรจัดเตรียมใหสําหรับจัดการเรียนการสอน พบวา
นัก ศึก ษามี ความพึ ง พอใจต อสิ่ งสนั บสนุ นการเรีย นรู ใ นภาพรวมในระดั บ ดี คิด เป น 3.30
คะแนน อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมในระดับ
พอใชคิดเปน 3.56 คะแนน
หลั ก สู ต รได ทํ า การวิ เ คราะห ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู จ าก
นักศึกษาและอาจารย ผลปรากฏวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรครุภัณฑสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา หลักสูตรมีการวางแผนปรับปรุงแผนการขอ
งบประมาณจากการของบรายได เปนการของบประมาณแผนดินในปถัดไป

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

เปาหมาย 2560
2

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร

1.การประเมินจากผูท ี่กําลังสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ31 มีนาคม 2561
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ดานหลักสูตร
- เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
- เนื้อหามีความทันสมัยบางรายวิชา การจัดการเรียน
การสอนควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยหรือเนนการศึกษาดู
งานกับสถานที่จริง
ดานอาจารย
- อาจารยมีความรูความสามารถในรายวิชา
- อาจารยมีความเอาใจใสในการเรียนการสอนแตดวยมี
การเรี ย นการสอนที่ บ างคล า ทํ า ให เ สี ย เวลาในการ
เดินทาง
ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู สวัสดิการตางๆ
- สภาพห อ งเรี ย นทุ ก ห อ งเรี ย นควรเป น ห อ งเรี ย น
มาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ พัดลม ไฟฟาสองสวาง
ไม ค วรใช ก ระดานดํ า
ควรพร อ มเรี ย นเสมอ
โปรเจคเตอรควรมีในหองเรียน WIFI ในหองเรียนควร
ใหครอบคลุมเพื่อใหนักศึกษา อาจารยไดสืบคน
- ควรมีหองติวเตอรหองเฉพาะกับการทํางานนอกเวลา
- สวัสดิการน้ําดื่มควรใหถูกสุขลักษณะ และควรมีทุกชั้น
ของอาคาร เชน แกวน้ํากระดาษ ตูน้ําเย็นที่สะอาด มี
น้ําดื่มที่สะอาด เปนตน
- ที่จอดรถมอเตอรไซตสําหรับนักศึกษาไมเพียงพอ ไมมี
การแบงแยกที่จอดรถอาจารย นักศึกษา
- โรงอาหาร อาหารไมเพียงพอ
- หอพักนักศึกษา น้ํา ไฟฟา ระบบ WIFI ไมคอยพรอม
เรียน ในชวงเวลาที่ใชงานรวมกัน
- ระบบรับสงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
- ระบบอินเทอรเน็ตคอนขางชา และ WIFI ยังไม
ครอบคลุมทุกอาคาร

-

-

หลักสูตรประสานคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อ
จัดการดูแลบํารุงรักษา
หลักสูตรเสนอปญหาตางๆ และทําการติดตาม

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
-
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2.การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
กระบวนการประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
-

-

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
-

หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ประเมินโดย
การประเมินคุณภาพ
นักศึกษา
รหัสและชื่อวิชา
แผนการปรับปรุง
การสอนวิธีอื่น (ระบุ)
มี ไมมี
IEE103 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน
IIT103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
IIT107 เขียนแบบอุตสาหกรรม
IIT121 กําลังวัสดุ
IIT153 เทคโนโลยีเว็บ
IIT154 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
IIT155 การซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร
IIT205 สถิติอุตสาหกรรม
IIT211 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในงาน
อุตสาหกรรม
IIT215 การวางผังโรงงาน
อุตสาหกรรม
IIT220 เทคโนโลยีคอนกรีต
IIT221 ทฤษฎีโครงสราง 2
IIT223 วิศวกรรมการทาง 2
IIT226 การประมาณราคาและ
วิเคราะหราคางานกอสราง
IIT230 กระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม
IIT255 ระบบสารสนเทศในงาน
อุตสาหกรรม
IIT301 การศึกษาแบบบูรณาการ
สําหรับการจัดการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
IIT314 การเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม
IIT314 การเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม
IIT315 ระบบสารสนเทศสํานักงาน
IIT316 การวิจัยการดําเนินงาน
เบื้องตน
IIT317 การจัดการองคกร
IIT320 การออกแบบโครงสรางไมและ
เหล็ก 1



ไมมี








ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี




ไมมี
ไมมี



ไมมี






ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี




ไมมี
ไมมี




ไมมี
ไมมี

แผนปฏิบัติที่ได
ดําเนินการแลว
มี
ไมมี
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IIT324 วิศวกรรมฐานราก
IIT325 การเขียนแบบทาง
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
IIT351 เทคโนโลยีการเชื่อมตอระบบ
เครือขาย
IIT352 การวิเคราะหและออกแบบระ
สารสนเทศ
IIT358 การเขียนแบบและออกแบบ
ดวยคอมพิวเตอร
IIT364 การบริหารจัดการระบบ
เครือขาย
IIT367 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
IIT403 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
IIT414 การจัดการการบํารุงรักษาใน
งานอุตสาหกรรม
IIT416 กลยุทธในการบริหารงาน
อุตสาหกรรม
IIT417 การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ
IIT418 โครงงานเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 2
IIT421 การจัดการและการ
บริหารงานกอสราง
IIT422 การวิเคราะหความวิบัติในการ
กอสราง
IIT425 โครงงานเทคโนโลยีกอสราง 2
IIT451 กฎหมายและจริยธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
IIT452 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ
IIT458 โครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 2
IIE303 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
IIT102 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
ประยุกต
IIT105 การจัดการอุตสาหกรรม
สมัยใหม
IIT106 วัสดุอุตสาหกรรม
IIT202 การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม
IIT213 การบริหารความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม
IIT217 การจัดการสมัยใหม
IIT219 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
IIT225 การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1
IIT226 การประมาณและวิเคราะห
ราคางานกอสราง
IIT227 ทฤษฎีโครงสราง
IIT228 วิศวกรรมการทาง
IIT253 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
IIT254 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร
IIT257 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
IIT302 การพัฒนาความเปน
ผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรม
และการผลิต




ไมมี
ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี




ไมมี
ไมมี



ไมมี



ไมมี




ไมมี
ไมมี



ไมมี




ไมมี
ไมมี



ไมมี





ไมมี
ไมมี
ไมมี



ไมมี






ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี



ไมมี



ไมมี
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IIT312 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน
IIT313 การจัดการโลจิสติกสและหวง
โซอุปทาน
IIT315 ระบบสารสนเทศสํานักงาน
IIT318 โครงงานเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 1
IIT319 การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต
IIT320 เทคโนโลยีการจัดการผลิต
และการดําเนินการ
IIT323 การออกแบบโครงสรางไมและ
เหล็ก 2
IIT326 การออกแบบผังบริเวณ
IIT329 โครงงานเทคโนโลยีกอสราง 1
IIT353 การเขียนโปรแกรมฐานขอมูล
IIT354 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
IIT356 โครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 1
IIT358 การเขียนแบบและออกแบบ
ดวยคอมพิวเตอร
IIT366 เครือขายไรสายและเคลื่อนที่
IIT403 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
IIT421 การจัดการและการ
บริหารงานกอสราง
IME103 กลศาสตรวิศวกรรม



ไมมี



ไมมี




ไมมี
ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี







ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี



ไมมี




ไมมี
ไมมี



ไมมี



ไมมี

2. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ผลการประเมินอยูในระดับดี แตมีในบางรายวิชามีขอเสนอแนะวาควรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม และแสดงความ
คิดเห็น
3. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลับ
แนวทางแกไขปรับปรุง
จากแหลงตาง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
มีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว
ความรู
มีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว
ทักษะทางปญญา
มีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ
มีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
มีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว
8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไมมี 
จํานวนอาจารยใหม 0 คน
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 0 คน
7.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ไมมี
7.2 สรุปการประเมินจากอาจารยทเี่ ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ไมมี
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8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
ไมมี
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนผูเขารวม
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
อาจารย บุคลากร
ไดรับ
สาย
สนับสนุน

ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม
AutoCAD

4

0

จากหัวข อของหลั กสู ตร สามารถนํามาประยุ กตใ ชในการ
เรียนการสอนในรายวิชา การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม
ดวยคอมพิวเตอร

หมวดที่ 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบั จากการเสนอแนะจากผู
ประเมิน

1. ควรมีการแบงงานรับผิดชอบกันภายในกรรมการประจํา
หลักสูตร
2. ควรเรงใหอาจารยในหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. ควรแกปญหานักศึกษาจบชา
4. ควรมีการดําเนินการสวนสอบรายวิชา

การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่
ไดรับการเสนอแนะ

- นําเขาที่ประชุมหารือในการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อ
กําหนดผูผ ิดชอบในดานตางๆของหลักสูตร
- ติดตามความคืบหนาในการเขาสูต ําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยในหลักสูตร
- มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนวิชาโครงงาน
ติดตามและควบคุมนักศึกษาใหจบตามกําหนด
- นําเขาที่ประชุมหารือในการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อ
กําหนดวิชาที่จะใชทวนสอบในแตละภาคการศึกษา

1. สาขาวิชาไดสงเสริมพัฒนาใหอาจารยเขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหมีความรูความเขาใจในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตระหนักถึงการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2. สาขาวิชาไดรวมกับคณะในการวางระบบกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ
ดําเนินการทําความ
เขาใจและขอตกลง
รวมกันระหวาง
หลักสูตร คณะ และ
สถาบันเพื่อนําสูการ

ตนภาคการศึกษาที่ 2
ของปการศึกษา 2559
(ประมาณเดือนธันวาคม
2559)

อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมกับคณะ
หลักสูตร 5 คน
และมหาวิทยาลัยประชุมหารือรวมกันเพื่อ
คณะ สถาบัน
นําสูการปฏิบตั ิใหสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐาน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ปฏิบัติใหสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐาน และ
เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
อาจารยผูรับหลักสูตร
รวมกําหนด
วางระบบเพื่อกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐาน
และตามขั้นตอนตลอด
ระยะเวลาของหลักสูตร
โดยประธานหลักสูตร
เปนผูกํากับ ติดตาม
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
เสนอแนวทางตอ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
คณะเพื่อ
นําเสนอตอ
มหาวิทยาลัยหาแนว
ทางแกไขดําเนินการ
ตอไป
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร มีการประเมิน
ผูเรียนและมีการเตรียม
ความพรอมใหกับผูเรียน
กอนหรือในชวงตนใน
การเขาศึกษา
มีการนําเสนองานวิจัย
อาจารย
ประจําหลักสูตรรวมกัน
นําเสนอใหคณะได
ดําเนินการ
ในการจัดคลินิกผลงาน
ทางวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญ

ตลอดป ก ารศึ ก ษาโดยให ประธานหลักสูตร
เป น ไปตามกรอบเวลาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมเพื่อหาแนวทางดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
รวมกับคณะเพื่อติดตาม
ภายนอกคณะ และแจงผูที่เกี่ยวของทราบ

ปลายภาคการศึกษาที่ 1
และ 2 ของปการศึกษา
2559

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน
และสวนงานที่
เกี่ยวของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
รวมกันเพื่อหาแนวทาง
ประธานหลักสูตรนําสรุปเสนอ
ตอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะ

กอนเปดภาคศึกษา

อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
หลักสูตร 5 คน
กําหนดแนวทางในการกําหนดผูเรียน
วิเคราะหผูเรียน มีการดําเนินการประเมิน
ผูเรียนตั้งแตในวันที่คัดเลือกเขาศึกษา
ตอ เพื่อเตรียมความกอนเรียน

ตลอดปการศึกษา

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน
และสวนที่งานที่
เกี่ยวของ

สาขาวิชารวมกันจัดทําโครงราง
งานวิจัยโดยพิจารณางานวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญและความเหมาะสมมีพี่เลี้ยงชวย
ดูแล และการกําหนดตารางเพื่อแลกเปลีย่ น
เรียนรูพัฒนาทางวิชาการ
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2.ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ปรับตามโครงสรางใหสอดคลองและเปนไปตาม มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี
3.ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
เปลี่ยนแปลงรายวิชาใหสอดคลองและเปนไปตาม มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี
4. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. สงเสริมอาจารยเขารวมเขาอบรมกับศาสตรรายวิชาที่สอน

5. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการ

ทบทวนและปรั บปรุ งหลั กสู ต รเทคโนโลยีบั ณ ฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม ให เ ป น ไปตาม มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
ที่ประกาศในกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560

วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน
ตลอดปการศึกษา

ผูรับผิดชอบ

อาจารยประจํา
หลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :
1. อาจารย กิ่งกาญจน กิตติสนุ ทโรภาศ ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน: _________________
2. อาจารย ธนธัช มัน่ มงคล
ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน: _________________
3. อาจารย จตุพล พิสิฏฐศักดิ์
ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน: _________________
4. อาจารย ยุทธณรงค จงจันทร
ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน: _________________
5. อาจารย เมธี พรมศิลา
ลายเซ็น: ______________________ วันที่รายงาน: _________________
ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝายวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากผลการดําเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อประเมินโดย
ใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2548 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ.

ผาน

ผาน

บรรลุ

ผาน

 หลักสูตรไดมาตรฐาน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร

 ไมไดมาตรฐาน

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3.51
คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท)
ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

28

X 100 =

ไมบรรลุ

2.32 คะแนน

[บรรลุ/ไม
บรรลุ]

............ คะแนน

46.42

...........
.... %

4.32 คะแนน

คาเฉลี่ย 4.32
13

80 %

บรรลุ

...........

X 100 =

........%
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

[บรรลุ/ไม
บรรลุ]

............ คะแนน

(คะแนน)

หรือเผยแพร

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)
ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร

...........
…%

...........

X 100 =

........%

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต

เฉลี่ยรวม 3.32 คะแนน

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

3.00
คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริม
และพัฒนานักศึกษา

3.00
คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธที่เกิด
กับนักศึกษา

3.00
คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน

2 คะแนน

ไมบรรลุ

2 คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา

เฉลี่ยรวม 2.67 คะแนน

องคประกอบที่ 4 อาจารย

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย

3.00

2 คะแนน

คะแนน

ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ

รวม 1.66 คะแนน

อาจารย

-

รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

2 คะแนน

ป.ตรี ...%
ป.โท …%
ป.เอก ...%

0
5

X
100 =

0%

ไมบรรลุ

0 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

-

-

เปาหมาย

รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร

-

จํานวนบทความของ
อาจารยประจํา
หลักสูตรปริญญาเอก
ที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ
Scopus ตออาจารย
ประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย

ป.ตรี ...%
ป.โท …%
ป.เอก ...%
ป.ตรี ...%
ป.โท …%
ป.เอก ...%

สังคมฯ
……
วิทยฯ ....

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

0
X 100 =

0%

ไมบรรลุ

0 คะแนน

X 100 =

32 %

บรรลุ

5 คะแนน

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับ
การอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร เทากับ ........

[บรรลุ/ไม
บรรลุ]

............ คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน

5
1.60
5

3.00
คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย

เฉลี่ยรวม 2.22 คะแนน

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร

2.00

3.00

ผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมิน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

บรรลุ

2 คะแนน

2 คะแนน

ไมบรรลุ

2 คะแนน

2 คะแนน

ไมบรรลุ

2 คะแนน

บรรลุ

4.5 คะแนน

คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบ

ผูเรียน

2 คะแนน

คะแนน

80 %

10 ขอ

X 100 = 90.9 %

11 ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

ตัวหาร

(%หรือสัดสวน)

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)
เฉลี่ยรวม 2.63 คะแนน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

2.00
คะแนน

2 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

บรรลุ

2 คะแนน
เฉลี่ยรวม 2 คะแนน
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องคประกอบ

คะแนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

 ไดมาตรฐาน

ผาน/ไมผานการประเมิน

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม
ผลการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6

 ไมไดมาตรฐาน
2

3.32

3.32

3

2.67

2.67

3

2.22

2.22

4

2.00

1
13

2.83

2.63

2.00

2.00

7

4

2

2.38

2.63

3.32

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพดี

2.60

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนา
องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน

- จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร
- อาจารยมีคณ
ุ สมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและ
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา

โอกาสในการพัฒนา

ขอเสนอแนะ

โอกาสในการพัฒนา

ขอเสนอแนะ

จัดทําระบบการใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและการใช - จัดทําระบบการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจและผลการ
ชีวิตอยางเปนระบบเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
จัดการขอรองเรียน
ระยะเวลาที่กําหนด

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

- มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาทีม่ ีแนวโนมดีขึ้น
- มีระบบการดูแลใหคาํ ปรึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดี

- สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อจัดหางบประมาณ
ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

-จัดทําและประเมินแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหมีความ
ชัดเจนและเปนระบบ

- จัดระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาทางวิชาการหรือ
ทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ เชน จํานวนนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ
ความรูพื้นฐานในการเรียนในหลักสูตร
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องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

- สรางเครือขายความรวมมือทั้งทางดานงานวิชาการและงานวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

- สรางผลงานวิชาการ/งานวิจัยใหมีทั้งปริมาณและคุณภาพ - ควรมีการเผยแพรผลงานมีคุณภาพมากขึ้นและเวทีนําเสนอ
- จัดทําแผนและประเมินการพัฒนาคุณภาพอาจารยประจํา ผลงานที่มีความหลากหลาย
หลักสูตรทั้งตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารย
- สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดทําผลงานวิชาการและ
เผยแพรผลงานอยางเปนระบบ
- จัดทําแผนอัตรากําลังและแผนบริหารความเสี่ยงของอาจารย
ประจําหลักสูตรระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอาจารย
ประจําหลักสูตร

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา

วางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาใหครบทุก
รายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนการ
สอน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา

โอกาสในการพัฒนา
ขอเสนอแนะ

- ควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียน
การสอนในศาสตรตางๆ เชน การวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุง อยางเปนระบบ เชน การกําหนดหัวขอการบูรณาการ
ระหวางการเรียนการสอนและการวิจัยในขั้นตอนการขอ
งบประมาณการวิจยั จากหนวยงานตางๆ
วางแผนระบบการประเมินผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ดานอยางเปนระบบ
ควรใชวิธีการทวนสอบผลสอบสัมฤทธิ์ ที่สามารถวัดความรูผ ูเรียน
ในวิธีตาง ๆ เชน การสอบ Exit Exam

โอกาสในการพัฒนา

สรางความรวมมือระหวางหลักสูตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ขอเสนอแนะ

วิเคราะหความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเปนระบบ
หองปฏิบัติการ หองสมุด เครือขายอินเตอรเน็ต
จัดทําแผนการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูระยะยาวโดยอาจารย
ประจําหลักสูตรมีสวนรวม
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