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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 



 

คำนำ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Committee Assessment 
Report: CAR) ฉบับนี้ เป็นรายงานที่ได้จากผลการประเมินรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self 
Assessment Report: SAR) โดยผู ้ประเมิน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลการประเมิน
ตนเองแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้ง แสดงจุดเด่น แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา การดำเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื ่อพัฒนาการจัด
การศึกษาทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องท่าน ที่มี
ส่วนทำให้การจัดทำรายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
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รายละเอียดคณะกรรมการประเมิน 
  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ประเมิน ลายเซ็น 

1 นางสาวสูรยานี บาราเฮง ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 15:28 

 

2 
นางสาวเนตรดาว แซ่ห
ล่าย 

ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 15:28 

 

3 นายธงชัย เธียรประสิทธ์ิ ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 15:27 
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1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 2562 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า 

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

รหัสหลักสูตร : 25622764000569 

ที่ตั้งสถานศึกษา : 129 - พิพิธภักดี 

  

2. ปรัชญา วัตถุประสงค ์
2.1 ปรัชญา 
มุ่งผลติบัณฑติด้านอาชีวศึกษาที่มคีวามรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับเทคโนโลยดี้าน

ไฟฟ้า สามารถจัดการและควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนสิัยทีเ่หมาะสมในการทำงาน 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อผลิตบณัฑิตด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวเิคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
2 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตระหนกัถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิชาการและเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้อง 
3 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคมุการทำงาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
4 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานอาชีพและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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3. จำนวนนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

2559 0 0 0 0 0 

2560 0 0 0 0 0 

2561 0 0 0 0 0 

2562 0 0 0 26 26 

2563 0 0 0 0 25 

  
  

4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ 
ประเมิน 

1. การกำกับมาตรฐาน  1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสตูร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ผ่าน  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 3.85  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 0.00  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00  
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.25  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

2.50  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 42.10 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.23  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.23 คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
  
  
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมี 
ระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 

  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 

2562 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

  
  

1. ปรัชญา 
มุ่งผลติบัณฑติด้านอาชีวศึกษาที่มคีวามรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับเทคโนโลยดี้านไฟฟ้า สามารถ
จัดการและควบคมุการทำงาน มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2. วัตถปุระสงค ์
1 เพื่อผลิตบณัฑิตด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวเิคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
2 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตระหนกัถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิชาการและเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้อง 
3 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคมุการทำงาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
4 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานอาชีพและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 1 
การกำกับมาตรฐาน 

  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อ นาย จตุพล  นามสกลุ นวลอนงค ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ถวิล  นามสกุล มาทัง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- Assessment of the Indoor Air Quality and Energy Consumption of the AIIR Betong Hospital  
- บทความวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนความชื้นในอาคารผูป้่วยติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลเบตง (Humidity Ratio Analysis in a 
Airborne Infection Isolation Room in Betong Hospital)  
- บทความวิชาการเรื่องการศึกษาอินเวอร์เตอร์1เฟส และ 3 เฟส ขับโหลดมอเตอร์พัดลมไฟฟ้า 3 เฟส ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : 
โรงงานอิฐพงษ์ไทย จังหวัดยะลา( A Study Of 1 Phase And 3 Phase Inverters to Drive Three Phase Electric Fan In The Factory 
Case Study: Pong Thai Brick Factory, Yala Province)  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นาย ทศพงศ์  นามสกุล ประไพอักษร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2543  
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ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ ดร. ธรรมนูญ  นามสกลุ สขุไชยะ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปีการศึกษาทีส่ำเร็จ 2553  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- Assessment of the Indoor Air Quality and Energy Consumption of the AIIR Betong Hospital  
- การประเมินอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ภายในห้องแยกโรคตดิเช้ือทางอากาศ โรงพยาบาลเบตง (Assessment of Temperature and 
Relative Humidity in the Airborne Infection Isolation Room Betong Hospital)  
- การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคาร สำนักงานศาลากลางจังหวัดยะลา (Analysis of Energy 
Potential in Air Conditioning Systems: A Case Study of Yala Provincial Hall Office Building)  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ ดร. สิทธิชัย  นามสกุล กลุศร ี

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตเ์ชิงคำนวณ  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ปีการศกึษาที่สำเร็จ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคาร สำนักงานศาลากลางจังหวัดยะลา (Analysis of Energy 
Potential in Air Conditioning Systems: A Case Study of Yala Provincial Hall Office Building)  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

2.อาจารย์ประจําหลักสูตร 

1. ชื่อ นาย จตุพล  นามสกลุ นวลอนงค ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่สำเร็จ 2556  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ถวิล  นามสกุล มาทัง 
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ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- Assessment of the Indoor Air Quality and Energy Consumption of the AIIR Betong Hospital  
- บทความวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์อัตราส่วนความชื้นในอาคารผูป้่วยติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลเบตง (Humidity Ratio Analysis in a 
Airborne Infection Isolation Room in Betong Hospital)  
- บทความวิชาการเรื่องการศึกษาอินเวอร์เตอร์1เฟส และ 3 เฟส ขับโหลดมอเตอร์พัดลมไฟฟ้า 3 เฟส ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : 
โรงงานอิฐพงษ์ไทย จังหวัดยะลา( A Study Of 1 Phase And 3 Phase Inverters to Drive Three Phase Electric Fan In The Factory 
Case Study: Pong Thai Brick Factory, Yala Province)  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นาย ทศพงศ์  นามสกุล ประไพอักษร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2543  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ ดร. ธรรมนูญ  นามสกลุ สขุไชยะ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปีการศึกษาทีส่ำเร็จ 2553  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- Assessment of the Indoor Air Quality and Energy Consumption of the AIIR Betong Hospital  
- การประเมินอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ภายในห้องแยกโรคตดิเช้ือทางอากาศ โรงพยาบาลเบตง (Assessment of Temperature and 
Relative Humidity in the Airborne Infection Isolation Room Betong Hospital)  
- การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคาร สำนักงานศาลากลางจังหวัดยะลา (Analysis of Energy 
Potential in Air Conditioning Systems: A Case Study of Yala Provincial Hall Office Building)  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ ดร. สิทธิชัย  นามสกุล กลุศร ี

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตเ์ชิงคำนวณ  
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สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ปีการศกึษาที่สำเร็จ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคาร สำนักงานศาลากลางจังหวัดยะลา (Analysis of Energy 
Potential in Air Conditioning Systems: A Case Study of Yala Provincial Hall Office Building)  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

3.จํานวนอาจารย์ผู้สอน 

1. ชื่อ นาง กฤตยา  นามสกลุ ประจง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศศ.ม การบริหารการพัฒนาสังคม  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2553  

2. ชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ถวิล  นามสกุล มาทัง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่สำเร็จ 2555  

3. ชื่อ ดร. ธรรมนูญ  นามสกลุ สขุไชยะ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปีการศึกษาทีส่ำเร็จ 2553  

4. ชื่อ นาย นิพล  นามสกลุ พินิจวัจนะวงศ์ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา การจัดการทางธุรกิจ  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษาท่ีสำเร็จ 2549  

5. ชื่อ นางสาว วรรณดี  นามสกลุ แซ่ฟ ู

ชื่อปริญญาและสาขา  
- การศึกษามหาบณัฑิต  ภาษาไทย  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยทักษิณปีการศึกษาที่สำเรจ็ 2546  
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6. ชื่อ นางสาว สาวิตรี  นามสกุล มะดอมะ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษานานาชาติ  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษาท่ีสำเร็จ 2557  

7. ชื่อ นาย โสภณ  นามสกลุ เรียงวิวัฒน์ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบรหิารการศึกษา  

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปกีารศึกษาท่ีสำเร็จ 2542  

  

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓   

  - เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสตูรเท่านั้น ✓  

- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น ✓  

สรุป ✓    

2. คุณสมบตัิ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓   

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติการ ✓  

สรุป ✓    

3. คุณสมบตัิ
อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓  

- ไม่จำกัดจำนวนและประจำไดม้ากกว่า 1 หลักสูตร ✓  

สรุป ✓    

4. คุณสมบตัิ
อาจารยผ์ู้สอน 

- อาจารย์ประจำ จะต้องมีคณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓    
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

- อาจารย์พิเศษ 
  มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรอื
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีเปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

✓  

สรุป ✓    

5. การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่
กำหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 
ปี 

✓    

สรุป ✓    

สรุปผลการกำกับมาตรฐาน จำนวนเกณฑ์ท้ังหมด 5 เกณฑ์ มีการดำเนินการครบถ้วน จำนวน 5 เกณฑ์ 
  

ผลการประเมิน : ผ่าน 
  
  
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

1. มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ครบจำนวน 5 เกณฑ ์ ผ่าน 

2. มีการดำเนินงานไม่ครบตามจำนวน 5 เกณฑ์ ไม่ผา่น 
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องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 0 คน 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 0 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 0.0 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 26 คน 

จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 26 คน 

จำนวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก 20 คน 

คะแนนที่ได้ 3.85  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 26 คน 

จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 26 คน 

จำนวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 0 คน 

จํานวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม 0 คน 

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา 0 คน 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 0 คน 

จํานวนบัณฑิตที่ได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
(กรณีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาภายใน 1 ปี สําเร็จการศึกษา 

0  คน 

จํานวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทํา 0  คน 

อื่นๆ 0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
หมายเหตุ - หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 

- จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

1.  การรับนักศึกษา 
1. การรับนักศึกษา สดัส่วนการรับ และกระบวนการรับ (เป็นไปตามกระบวนการสถาบัน)เขียนตามกระบวนการรับ

ของสถาบัน 
1.1 ระบบและกลไก (P)  
การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร สาขาวิชา.เทคโนโลยไีฟฟ้า ใช้ระบบการรับนักศึกษา ของสถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชา ซึ่งมี
กลไกในกระบวนการรบันักศึกษาดังนี ้
1.1.1 นักศึกษากรอกรายละเอียดการสมคัรผ่านระบบออนไลน์ ตามประกาศของสถาบันฯ 
1.1.2 นักศึกษายื่นเอกสารและหลกัฐานพร้อมชำระเงินท่ีวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
1.1.3 นักศึกษาเข้ารับการสอบข้อเขียน ณ วิทยาลยัเทคนิคยะลา 
1.1.4 นักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
1.1.5 ประกาศผลผูผ้่านการสอบคดัเลือก ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
1.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ผลการดำเนินการรับนักศึกษาใหมข่องสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
จำนวนนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน ....47......... คน 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารหลักสูตรในประเด็นการรับนักศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 จำนวน ..21.... คน ลักษณะของคำถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลดังนี้ (แบบประเมิน 3.1) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. การกำหนดคณุสมบัติของนักศกึษามีความสอดคล้องกับหลักสตูร 4  
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความชัดเจนและเหมาะสม 5  
3. กระบวนการและวิธีการคดัเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 5  
เฉลี่ย 4.66  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. การกำหนดคณุสมบัติของนักศกึษามีความสอดคล้องกับหลักสตูร 4  
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความชัดเจนและเหมาะสม 5  
3. กระบวนการและวิธีการคดัเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 5  
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เฉลี่ย 4.66  
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ....ดมีาก..... มีคะแนนเฉลี่ย ...4.66......... เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน พบว่า.การกำหนดเกณฑ์คณุสมบัติของนักศึกษาควรเปิดโอกาสใหผู้้สมัครในสาขาที่ใกล้เคียงด้วย 
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการรับนักศึกษา โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรบันักศึกษามาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาด้วย พบว่า ไมส่ามารถปรับเปลีย่นให้แตกต่างจากท่ีกำหนดในหลักสตูรได ้
1.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม (A)  
หลักสตูรนำผลการประเมินกระบวนการ ตามข้อ 1.3 เสนอวิทยาลัย/สถาบันเพื่อปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษาต่อไป ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบสาขาไฟฟ้าสื่อสารหรืออิเลคทรอนิกส์เข้าสมัครเรยีนได ้

2.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา  

2.1 ระบบและกลไก (P)  
2.1.1 การวิเคราะห์ปญัหาของนักศึกษาใหม่ ภาควิชาได้วิเคราะห์ปญัหาของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาท่ีผ่านๆ มา พบว่า มี
ปัญหา ดังนี ้
1)พ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตรค์่อนข้างต่ำ 
2)ช่วงเวลาที่ทำงานกับช่วงเวลาเรียนมีการคาบเกี่ยวกัน 
2.1.2 การเตรียมความให้แก่นักศกึษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา จากปัญหาของนักศึกษาใหม่ตามข้อ 2.1.1 หลักสูตรได้กำหนด
กิจกรรม/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 สรุปได้ .......... ด้าน ดังนี้  
1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  
จัดตารางการเรียน และรูปแบบการเรียนใหส้อดคล้องกับวิถีการทำงานของนักศึกษา ให้กระทบระหว่างการทำงานและการ
เรียนน้อยที่สดุ 
2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
สอดแทรกพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นให้กับนักศึกษา ในรายวิชาที่มีความเหมาะสม 
2.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการเรยีนระดับปริญญาตรี 
2.1.4 ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม 
มีการประเมินผลและติดตามโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ท่ีนักศึกษมีส่วนร่วม 
2.1.5 ประเมินผลการดำเนินงาน 
2.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน 
2.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ผลการดำเนินงาน 
1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  
จัดตารางเรียนใหม้ีความสอดคล้องกับการทำงานในสถานประกอบการ 
2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
มีการติว เสรมิความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
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(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 จำนวน ..21.... คน ลักษณะของคำถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 3.1) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเขา้รับการศึกษา  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. 1. หลักสูตร/วิทยาลัย/สถาบันได้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
นักศึกษาของสถาบันที่จำเป็นอย่างครบถ้วน 4.5  
2. 2. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลยัมีกิจกรรมหรือโครงการเตรยีมความพร้อม 
ทางการเรียนให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม 4  
3. 3. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลยัมีกิจกรรมหรือโครงการเตรยีมความพร้อม 
ทางการใช้ชีวิตในสถาบันให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม 4  
4. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและสามารถเรียนในหลักสูตรได้ 4.5  
เฉลี่ย 4.25  
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรยีมความให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ...ดมีาก. มีคะแนนเฉลี่ 4.25.. เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน พบว่า.ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อม
นักศึกษามาเป็นข้อมลูในการพิจารณาด้วย พบว่าทางหลักสตูรควรให้แนวทางการใช้ชีวิตระหว่างเรียนในสถานประกอบการ
เพิ่มเตมิแก่นักศึกษา 
2.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม (Act)  
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร/ภาควิชาได้ประชุมประเมินวิเคราะหห์าแนวทางการปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในสถานประกอบการและวิทยาลัยได้
อย่างลงตัวที่สุด 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.  การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
1. การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

1.1 ระบบและกลไก (P)  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาได้กำหนดระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ดังนี ้
1.1.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน 
1.1.2 การจัดทำข้อมูลประวัตินักศกึษา 
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มีการจัดทำระบบข้อมลูและประวตัิของนักศึกษา โดยงานทะเบียนและศูนย์ประสานงานปรญิญาตร ี
1.1.3 ช่องการติดต่อสื่อสารระหวา่งนักศึกษากับอาจารย ์
มีการตดิต่อสื่อสารไดต้ลอดเวลา ด้วยสื่อระบบออนไลน์ 
1.2 การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดำเนินงาน (D) 
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น  
1.2.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
มีนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่นการเรียน การทำงาน ได้ขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.2.2 มีการพบปะ แลกเปลี่ยนแนวความคิด และแจ้งข้อมูลข่าวสาร จากอาจารย์ที่ปรึกษาไปยังนักศึกษะอย่างต่อเนื่อง 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูร/ภาควิชาได้กำหนดมีการทบทวนประเมินกระบวนการในการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา ดังนี้  
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศกึษา 2563 จำนวน ..19.... คน ลักษณะของคำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 3.1) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษา 2563  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้เหมาะสม 4  
2. อาจารย์ให้คำแนะนำวิธีการเรยีน ค้นคว้า ติดตามผลการเรียนสมำ่เสมอ 4.5  
3. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ หรือมช่ีองทางการติดต่อ 
ที่สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา 5  
4. อาจารย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปญัหาส่วนตัว 4  
5. อาจารย์มีหลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา และมีจรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา 5  
6. อาจารย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปญัหาในเรื่องของการเรียน 5  
7. อาจารย์ให้คำปรึกษาในการประสานงานกับอาจารย์ผูส้อนอื่นเพือ่ให้ความช่วยเหลือ 5  
8. อาจารย์มีมนุษยส์ัมพันธ์ ใจกว้าง เมตตากรณุา และรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา 
ทุกเรื่อง 5  
9. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 5  
รวม 4.72  
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารยท์ี่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ...ดีมาก... มี
คะแนนเฉลีย่ .4.72... เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาอยู่ใน
ระดับที่ดมีาก 
 
(2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาระบบการดำเนินงานของอาจารย์ทีป่รึกษา เกี่ยวกับการ
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ควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี จากการประชุมวิเคราะห์ปัญหา พบว่า 
.................................................................................................................................................. 
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสตูร/ภาควิชาได้ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง และหา
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2564  

2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.  การควบคุมดูแลในการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์

ต่อนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

1.ว่าท่ี ร.ต.ถวิล มาทัง 
  

  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา  

2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู ่ การสำเร็จการศึกษา 

2559 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2560 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2561 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2562 0 0 0 26 26 100.0 0.0 

2563 0 0 0 0 25 0.0 0.0 

  

3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1. จัดทำช่องทางเพ่ือแจ้งเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม พิจารณาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย ์

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์  

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชามรีะบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร ระบบเดยีวกันทุกหลักสตูร ดังนี้ 
1.1.1 ระบบและกลไก (P)  
ภาควิชาเสนอข้อมลูและคุณสมบตัขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้กับสถาบันฯ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของ สกอ. 
1.1.2 การนำระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D) 
สถาบันแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรตามกระบวนการและขัน้ตอนตามระเบียบสถาบันฯ 
1.1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เมื่อวันที่ ....5.... เดือน ....สิงหาคม...... พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ภาควิชาได้เสนอต่อทางสถาบันมี
ความเหมาะสมทุกประการ 
1.1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

2.  ระบบการบริหารอาจารย์ 
2. การบริหารอาจารย์  

2.1 ระบบและกลไก (P) (แนวการเขียน) 
1. สถาบัน/วิทยาลยั/ภาควิชากำหนดให้มีระบบการบริหารอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร ระบบเดยีวกนัทุกหลักสูตร โดยการ
มอบหมายภารกิจให้แก่อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร จำนวน ..... ภาระงานดังน้ี 
1) ภาระงานสอน  
จัดภาระงานสอนให้กับอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสมกับเวลาและไม่กระทบกับภาระกิจประจำวัน 
2) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา และให้คำปรึกษา 
3) ภาระงานด้านการผลิตผลงานวชิาการ  
ภาควิชามีการส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม แล้วนำเสนอเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
4) ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
มีการให้ความรู้กับหน่วยงานท่ีต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ เช่น ศอบต , โรงพยาบาลเบตง , สำนักงานพลังงานจังหวัด
ยะลา เป็นต้น 
5) ภาระงานด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
6) ภาระงานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) ภาระด้านการบริหารงานหลักสตูรฯ และหรือบริหารงานของวิทยาลัย  
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8) ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมายจากวิทยาลยั/สถาบัน 
2. ประธานหลักสูตรกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาจารย์ 
3. ทบทวน/ประเมินผลการดำเนินงานบริหารอาจารย ์
4. วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานบริหารอาจรย์ และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการประเมิน 
2.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
หลักสตูรฯ ดำเนินงานบรหิารอาจารย์ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เมื่อวันที ่
.......................................... เพ่ือมอบหมายภาระงานของอาจารย์ และตามที่วิทยาลัย/สถาบันกำหนด ..8.... ด้าน ดังนี้  
1. ภาระงานสอน : หลักสตูรฯ มอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แต่ละคนตามความถนัด
และความเชี่ยวชาญ ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
ในรายวิชาหมวดสังคม และ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้มอบให้อาจารย์ที่จบสายตรงทางด้านดังกล่าว 
ส่วนรายวิชาเฉพาะได้จัดสรรให้ตามความถนัดและเช่ียวชาญของอาจารย์ ดังแสดงในตารางสอนปี2563 
 
2. ภาระงานให้คำปรึกษานักศึกษา: หลักสตูรฯ มอบหมายอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบใหค้ำปรึกษาแก่นักศึกษาแต่
ละชั้นปี ดังนี ้
- อาจารย์ธรรมนูญ สุขไชยะ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา (รหสั/ช้ันปี) .2................ 
- อาจารย์ถวิล มาทัง อาจารย์ที่ปรกึษานักศึกษา (รหัส/ช้ันปี) ...1.............. 
 
3. ภาระงานด้านการผลิตผลงานวชิาการ :  
การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นสิง่ที่อาจารย์ไดด้ำเนินการจัดทำวิจยัร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลว้ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วม
เวทีการนำเสนอระดับชาติและนานาชาติ 
 
4. ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม:  
ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการบริการวิชาชีพทางด้านไฟฟ้าและพลังงานให้กับหน่วยงานหลายหน่วยงานเช่น โรงพยาบาลเบตง , 
ศอบต. , สำนักงานพลังงานจังหวดัยะลา เป็นต้น 
5. ภาระงานด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม :  
ทางหลักสูตรได้ให้กับสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างสม่ำเสมอ 
 
6. ภาระงานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีการพัฒนาห้องเรียน เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
7. ภาระดา้นการบริหารงานหลักสตูรฯ หรือการบรหิารงานของวิทยาลัย  
หลักสตูรได้ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยในทุกข้ันตอนของการบรหิารหลักสูตร  
8. ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีมอบหมาย จากวิทยาลัย/สถาบัน ได้แก่  
ทางหลักสูตรได้ดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางวิทยาลยัและจากทางสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ดังนี ้
(1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสตูรต่อการบรหิารอาจารย ์
ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2563 หลักสตูรได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร



21 
 

อาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามที่มีข้อคำถาม 6 ประเด็น ลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ โดยมีผลสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 4.3) 
 
ประเด็นการประเมิน เฉลี่ย ระดบัความพึงพอใจ 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 5 ดีมาก 
2. การกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและ 
เหมาะสม 4.6 ดีมาก 
3. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ 5 ดีมาก 
4. จำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมีความเหมาะสม 4.8 ดีมาก 
5. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมสี่วนร่วมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร การ 
ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 4.6 ดีมาก 
6. มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.83  
 
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ พบว่า ในภาพรวมอาจารย์มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ..ดีมาก......... คะแนนเฉลี่ย ..4.83......... เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่าทุกประเด็นมี
ค่าเฉลี่ยไมต่่ำกว่า4 
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการบริหารอาจารย์ โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรตอ่การบริหารอาจารย์มา
เป็นข้อมูลในการพิจารณา พบว่า ไม่มีปญัหา/อุปสรรคใด ๆ  

3.  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

3.1 ระบบและกลไก (P) (ตัวอย่างแนวทางการเขียน) 
หลักสตูร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันมีระบบ และกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทั้งอาจารย์พิเศษที่แต่งตั้งจากครูภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันและอาจารย์พิเศษจาก
บุคคลภายนอกเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน (คอศ.2 และ คอศ.4) การจัดการเรยีนการสอน และ
การวัดผลประเมินผลในระดับปรญิญาตรีที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ปรัชญา และอตัลักษณ์ของหลักสูตรที่
กำหนดไว้ใน คอศ.1 รวมทั้งนโยบายของวิทยาลัย/สถาบัน จรรยาบรรณของอาจารย์ และการประกันคุณภาพหลักสตูร เป็นต้น 
(2) จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ ทั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษสอนประจำหลักสูตรเพื่อการส่งเสริมให้
อาจารยไ์ด้พัฒนาตนเองดา้นความรู้ในเนื้อหาวิชาที่รับผดิชอบ ให้สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มคีวามสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพฒันาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
(3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมยัใหม่ มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ การวจิัย และการพัฒนา
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน ฯลฯ ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสำหรับการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้ง



22 
 

ในประเทศและต่างประเทศ การตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั้งการให้รางวัลแก่
ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
(5) จัดประชุม/สัมมนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกีย่วข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีคณุภาพท้ัง
ด้านความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผดิชอบ  
(6) ประธานหลักสตูรควบคมุ กำกับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเอง และรายงานผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองเสนอ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย/สถาบันทราบเป็นระยะ  
(7) ทบทวน/ประเมินผลการดำเนนิงานส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  
(8) วิเคราะห์ สรปุผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการประเมิน 
 
3.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D) 
ผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจำปกีารศึกษา 2563 มีดังนี้  
(1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
ปีการศึกษา 2563 สถาบันได้แต่งอาจารย์พิเศษรายใหมเ่พื่อทำหน้าที่สอนในระดับปริญญาตรี จำนวน .... คน เป็นอาจารย์
พิเศษท่ีแต่ตั้งจากข้าราชการครูของวิทยาลัย จำนวน ...5... คน และแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จำนวน ..1.. คน โดยหลักสูตร/
วิทยาลัย/สถาบัน ได้ดำเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ตามโครงการที่จัดขึ้นโดยสถาบัน 
(2) ด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรทุกคนเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ประชุมสมัมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้าน เทคโนโลยไีฟฟ้า อย่างน้อยคนละ 1 
ครั้ง ดังนี ้
2.1 อาจารย์ ดร.ธรรมนญู สุขไชยะ......... ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมสมัมนา/ศึกษาดูงาน เรื่อง 
.....การตดิตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ โรงพยาบาลเบตง วันท่ี 5-6 ตุลาคม 2563.. 
2.2 อาจารย์ ถวิล มาทัง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ศกึษาดูงาน เรื่อง การควบคุมสภาวะอากาศภายในห้องแยก
โรคผูป้่วยติดเชื้อทางอากาศ ในโรงพยาบาลยะลา วันท่ี 12 ธันวาคม 2563 
 
3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสตูรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2563 หลักสตูรได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อคำถาม 7 ประเด็น ลกัษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ โดยมีผลสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 4.3) 
 
ประเด็นการประเมิน เฉลี่ย ระดบัความพึงพอใจ 
2.1 อาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ หรือศึกษาดูงาน 
อย่างสม่ำเสมอ 5 ดีมาก 
2.2 มีระบบการกำหนดภาระงาน และแรงจูงใจในการสนับสนุนเพื่อการบริหารหลักสูตรแก่ 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ดีมาก 
2.3 ได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ดีมาก 
2.4 ได้รับการอบรม ประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 5 ดีมาก 
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2.5 การส่งเสรมิงบประมาณในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ 5 ดมีาก 
2.6 การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 5 ดีมาก 
2.7 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถ 
ด้านการสอนของอาจารย์ 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 5  
 
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา พบว่า อาจารย์ประจำหลักสตูรมคีวามพอใจต่อการบริหารของภาควิชา 
3.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเห็นเป็นรูปธรรม (A)  
ควรปรับเพิม่งบประมาณทีส่นับสนุนทุนวิจัยให้มากกว่าน้ี 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  คน  

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2  คน  

ร้อยละ 40 %  

คะแนนที่ได้ 2.50  คะแนน  

  

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ประสบการณ์ด้านปฏิบัติงาน ปี 

  
2.  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  

จํานวนผลงานทางวิชาการ 0 คน  

ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก 0.00  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00 คะแนน  

  

ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนักผลงาน 

  

คะแนนที่ได้ 1.25 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1.  การคงอยู่ของอาจารย์ 
(1) การคงอยู่ของอาจารย์ 

รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1 1 ดร.ธรรมนญู สุขไชยะ 1 ดร.ธรรมนญู สุขไชยะ 1 ดร.ธรรมนูญ สุขไชยะ 
2 2 ดร.สิทธิชัย กุลศรี 2 ดร.สิทธิชัย กุลศรี 2 ดร.สิทธิชัย กุลศร ี
3 3.ว่าท่ีร้อยตรีถวิล มาทัง 3.ว่าท่ีร้อยตรีถวลิ มาทัง 3.ว่าท่ีร้อยตรีถวิล มาทัง 
4 4.นายจตุพล นวลอนงค์ 4.นายจตุพล นวลอนงค์ 4.นายจตุพล นวลอนงค์ 
5 5.นายทศพงศ์ ประไพอักษร 5.นายทศพงศ์ ประไพอักษร 5.นายทศพงศ์ ประไพอักษร 
อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
การคงอยู่ของอาจารย์  
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2.  ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 
(2) ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  

ผลการดำเนินงาน (แบประเมิน 4.3) 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรไดท้ำการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ ประกอบด้วย 6 ด้าน ลักษณะของการให้คะแนนเป็นแบบ Ratng Scale 5 ระดับ (1-5) โดยมีผลการประเมิน
ตามตาราง ดังนี้ 
 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านการบริหารอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  
1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอตัรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 5  
1.2 การกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยม์ีความชัดเจนและ 
เหมาะสม 5  
1.3 การจัดรายวิชามคีวามเหมาะสมตรงกับความรูค้วามสามารถของอาจารย์ 5  
1.4 จำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรมีความเหมาะสม 5  
1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร การ 
ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 5  
1.6 มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 5  
เฉลี่ย 5  
2. ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  
2.1 อาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ หรือศึกษาดูงานอย่าง 
สม่ำเสมอ 5  
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2.2 มีระบบการกำหนดภาระงาน และแรงจูงใจในการสนับสนุนเพื่อการบริหารหลักสูตร 
แก่อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 5  
2.3 ได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 4  
2.4 ได้รับการอบรม ประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 4  
2.5 การส่งเสรมิงบประมาณในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ 4  
2.6 การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 5  
2.7 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถ 
ด้านการสอนของอาจารย์ 4  
เฉลี่ย 4.3  
3. ด้านการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนประจำวิชาในหลักสูตร  
3.1 คุณสมบตัิในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพื่อทำหน้าที่อาจารยผ์ู้สอนประจำวิชา 
สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน และสภาพบริบท ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร 5  
3.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์พิเศษเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ประจำวชิามีความเหมาะสม 5  
3.3 อาจารย์พิเศษทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรยีน 
การสอน 5  
เฉลี่ย 5  
4. ด้านการบริหารจดัการหลักสตูร  
4.1 ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4  
4.2 การกำกับและตดิตามการจดัทำรายละเอียดของรายวิชา (คอศ.2) และประสบการณ ์
ภาคสนาม (คอศ.3) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทกุรายวิชา 4  
4.3 การกำกับและตดิตามการจดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (คอศ.4) และ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (คอศ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
ครบทุกรายวิชา 4  
4.4 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน คอศ.2  
และ คอศ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 4  
4.5 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานในปีท่ีผ่านมา 4  
เฉลี่ย 4  
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลของอาจารย์  
5.1 การควบคุม/กำกับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4  
5.2 การส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 5  
5.3 การส่งเสรมิให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 5  
5.4 การส่งเสรมิให้อาจารย์นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและ 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 5  
5.5 การส่งเสรมิให้อาจารย์นำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักศึกษา 5  
5.6 การบูรณาการการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการ 
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เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักศึกษา 4  
5.7 การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา 4  
เฉลี่ย 4.6  
6. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ 4  
6.2 ความเหมาะสมและเพียงพอของอาคาร ห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ 4  
6.3 การบริการคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 4  
6.4 การจัดสถานท่ีสำหรับทำกิจกรรมของนักศึกษา 4  
6.5 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ 
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานในปีท่ีผ่านมา 4  
6.6 การพัฒนาด้านวชิาการ/วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 5  
6.7 การแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ 4  
เฉลี่ย 4.2  
รวม 4.52  
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ปี 2563 พบว่า ในภาพรวมมีความพีงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดมีาก คะแนนเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีคะแนนต่ำสุดที่ 4  

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน  
1. การออกแบบหลักสตูร และสาระรายวิชาในหลักสตูร 
1.1 ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมวางแผนระบุกิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
- อาจารย์ประจำหลักสูตรทำเนินการออกแบบหลักสูตรตามแผนท่ีวางไว้ 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ...1.... เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณา
ออกแบบหลักสูตร และสาระรายวชิาในหลักสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ พบว่า หลักสตูรได้รับการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในระบบ CHECO กับเลม่เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) และมีการเริม่ใช้ในปีการศึกษา 2562 
และได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานใน แต่ละขั้น ตอนของแผนงานวา่มีปัญหา อะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข
แผนงานในข้ันตอนใดบ้าง  
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปญัหา หรือถ้าไมม่ีปัญหาใดๆก็ยอมรับแนว ทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดผ้ล สำ เร็จเพื่อนำไปใช้
ในการพัฒนาครั้งต่อไป 
2. การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ 
หลักสตูรได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในระบบ CHECO กับเล่มเอกสารหลักสตูร (มคอ.2) และมีการเริ่มใช้ใน
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการใช้หลักสูตรมา 2 ปีการศึกษาเพราะยังเห็นควรไม่มีการปรับปรุงหลักสตูร 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.  การกำหนดผู้สอน 
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1. การกำหนดผูส้อน 
1.1 ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางระบบผูส้อน 
- ประชุมวางแผนกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
1.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
- อาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและความชำนาญในแตล่ะ
วิชาที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอน 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ....10.... เดือน ......กุมภาพนัธ์... พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนการบวนการกำหนดผู้สอน พบว่า อาจารย์พิเศษที่ไดร้ับมอบหมายให้สอนในแตล่ะวิชามคีวามรู้ความสามารถตรงตาม
คุณวุฒิ 
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ภาควิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าไดม้ีการตดิตาม ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหาจากอาจารย์พเิศษและนำมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.  การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียน
การสอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

2.1 ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการจดัทำแผนการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนทั้งใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
- ประชุมวางแผนกำกับตดิตามและตรวจสอบการจดัทำแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนทัง้ในสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
2.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
อาจารยผ์ู้สอนดำเนินการจดัทำแผนการเรยีนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานศกึษาและสถาน
ประกอบการ  
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ....1.... เดือน .....มีนาคม...... พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนการบวนการกำกับตดิตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการฝึก (คอศ.2 และ คอศ.3) และการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่า อาจารย์ผูส้อนได้ทำการส่งแผนการฝึก (คอศ.2 และ คอศ.3) 
ตามกำหนด 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถ้าไม่มีปญัหาใดๆก็ยอมรบัแนวทางการปฏิบัตติามแผนงานท่ีไดผ้ลสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาครั้งต่อไป 

3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.1 จัดทำตารางสอนตามแผนการเรียนรู้ในเล่มหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 

3.2 จัดเตรียมความพร้อมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ และกำหนดอาจารย์ผูส้อนให้เหมาะสมสอดคล้องกบัรายวิชาที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
3.3 อาจารย์ผู้สอนทำการจัดการเรียนการสอนตามทำอธิบายรายวิชาในหลักสตูร โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของการ
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จัดการเรียนการสอนให้ภาควิชาเทคโนโลยไีฟฟ้ารับทราบอย่างต่อเนื่อง 
3.4 อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงการตอ้งสอนให้นักศึกษามีการประยุกตใ์ช้ความรู้ในแต่ละรายวิชาในสถานศึกษา คิดสรา้งสรรค์นว
ตกรรมร่วมกันสถานประกอบการหรือนำความรู้ในสถานศึกษาไปแกป้ัญหาทางด้านเทคนิคทีเ่กิดขึ้นในสถานประกอบการ เป็น
ช้ินงานหรือโครงงานของนักศึกษา 
3.5 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม ระเบยีบวินัย ปลูกฝังจติสำนึกและจติอาสา เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาไทย อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการดำรงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสรมิให้ผูเ้รียนทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
(1) ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี 
- ประชุมวางแผนกำกับตดิตามและตรวจสอบการจดัทำแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนทัง้ในสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
(2) การนำระบบและกลไกไปปฏิบตัิ (D)  
อาจารยผ์ู้สอนดำเนินการจดัทำแผนการเรยีนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานศกึษาและสถาน
ประกอบการ  
(3) การประเมินกระบวนการ (C) 
(3.1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ ...20... เดือน ....เมษายน...... พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนการบวนการดำเนินการจดัการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีพบว่าเป็นไปตามที่อาจารยป์ระจำหลักสตูรได้ประชุม
วางแผนตามแผนกงานท่ีกำหนดไว้ 
(4) การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถ้าไม่มีปญัหาใดๆก็ยอมรบัแนวทางการปฏิบัตติามแผนงานท่ีไดผ้ลสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาครั้งต่อไป 

4.  การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
สอดคล้องกับโครงงานของผู้เรียน 

4.1 ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
- ประชุมวางแผนงานการกำหนดแนวทางหัวข้อโครงงาน 
4.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา 
4.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 30... เดือน .......พฤษภาคม....... พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนการบวนการควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้อง กับ
โครงงานของผู้เรียน พบว่าเป็นไปตามมติที่ประชุมโดยมีการควบคมุหัวข้อโครงงานตามสมรรถนะวิชาชีพ 
4.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถ้าไม่มีปญัหาใดๆก็ยอมรบัแนวทางการปฏิบัตติามแผนงานท่ีไดผ้ลสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในการ
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พัฒนาครั้งต่อไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและหัวข้อโครงของนักศึกษา  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 

1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 

1. ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

    นักศึกษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม สนทนากับผู้สอน 

    นักศึกษากรอกแบบสอบถามทีท่ีมผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อการประเมนิรายวิชา 

    นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะผ่านเวบ็บอร์ดของอาจารยร์ายวิชา 
2. การประเมินการสอน 

    จากอาจารยผ์ู้สอน ผูส้ังเกตการณ ์

    ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

   การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม และตรวจสอบผลการประเมนิ การเรียนรู้ของนักศึกษา 
หรืองานท่ีมอบหมาย 

    การทวนสอบจากผลการเรียนรูแ้ต่ละด้านของรายวิชา 
ผลการดำเนินงาน  
 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะปฏบิัติงาน การ 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 
1.1 ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ 
- ประชุมวางแผนงานการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
1.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะปฏิบตัิงาน การ 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ...1.. เดือน ..พฤษภาคมพ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะปฏบิัติงาน การประเมิน
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มาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล พบว่า นักศึกษามี
ผลการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
อยู่ในระดับด ี
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรปรบัปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปญัหา หรือถ้าไม่มีปญัหาใดๆก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัตติามแผนงานท่ี
ได้ผลสำเรจ็เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

(การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ข้อมูลจากส่ง คอศ.4) 
2.1 ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ 
- ประชุมวางแผนงานการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
2.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
คณะกรรมการดำเนินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษา 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี...10...เดือน ......พฤษภาคม....... พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา พบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรปรบัปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปญัหา หรือถ้าไม่มีปญัหาใดๆก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัตติามแผนงานท่ี
ได้ผลสำเรจ็เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

3.  การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
3. การกำกับการประเมินการจัดการเรยีนการสอน และประเมินหลกัสูตร (คอศ.4 คอศ.5 และคอศ.6) 

3.1 ระบบและกลไก (P)  
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ 
- ประชุมวางแผนงานการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
3.2 การนำระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
- ดำเนินงานการกำกับการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนตามแผนท่ีวางไว้ 
3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ...10... เดือน ....พฤษภาคม.... พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนกระบวนการกำกับการประเมินการจัดการเรยีนการสอน และประเมินหลักสูตร พบว่า การจดัการเรยีนการสอนของ
ภาควิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีมาก  
3.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรปรบัปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปญัหา หรือถ้าไม่มีปญัหาใดๆก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัตติามแผนงานท่ี
ได้ผลสำเรจ็เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

✓  ✓  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓  ✓  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอ
ศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการ ดําเนินการของรายวิชาในสถาน
ประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา ✓  ✓  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓  ✓  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การดําเนินงานท่ีรายงานในแบบ คอศ.6 ปีท่ีแล้ว 

 
✓  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ คําแนะนําด้านการจัดการเรยีนการสอน ✓  ✓  

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓  ✓  

10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

✓  ✓  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
 

✓  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

คิดเป็นร้อยละ 100.0 100.0 

ค่าคะแนนนเท่ากับ 5.0 5.00 

คะแนนท่ีได ้ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแ้ก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ ์เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมดุ หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมลูเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมี
ระบบการดำเนินงานของสาชาวิชา/วิทยาลยั/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
ผลการดำเนินงาน (แบบประเมิน 6.1) 
 
1. ระบบการดำเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันกับสถานประกอบการ โดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจำหลักสตูร เพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (P) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันกับสถานประกอบการ โดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร เพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. การนำระบบและกลไกไปปฏิบตัิ (D) 
2.1 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 
- ทบทวนและตรวจสอบสิ่งสนันสนุนการเรยีนรู้จากในเล่มหลักสตูร 
2.2 สถานประกอบการทีร่่วมจัดการศึกษา  
- เชิญสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาประชุมเพื่อซักถามถึงปญัหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ  
3. การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูร/ภาควิชาได้ทำการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปี 2563 โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจฯ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ด้านด้านอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ด้านทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย  
ลักษณะของการให้คะแนนเป็นแบบ Ratng Scale 5 ระดับ (1-5) โดยมผีลการประเมินตามตาราง ดังนี้ 
 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
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1.1 อาคารเรียน ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบตัิการมีเพียงพอ และมีความพร้อมต่อการจัดการเรยีนการสอน 4.8 ดี
มาก 
1.2 ความสะอาดของห้องเรียน 4.4 ดีมาก 
1.3 ความเพียงพอของจำนวนโต๊ะเก้าอ้ีกับจำนวนนักศึกษาในห้องเรยีน 5 ดีมาก 
1.4 มีตารางการใช้งานประจำห้องเรียนชัดเจน 4.6 ดีมาก 
1.5 ความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการกับจำนวนนักศึกษา 5 ดีมาก 
1.6 ความสะอาดเป็นระเบียบของห้องปฏิบัติการ 5 ดีมาก 
1.7 ความเพียงพอของตู้หรือการจดัเก็บอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมี 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 33.8  
2. ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้  
2.1 เวลาเปิด-ปิด บริการของห้องสมุด 4.6 ดีมาก 
2.2 ปริมาณของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่ออ่ืนๆ สำหรับการเรยีนการสอน 4.8 ดีมาก 
2.3 ความหลากหลายของหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 5 ดีมาก 
2.4 ความทันสมัยของหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 4.8 ดีมาก 
2.5 คำแนะนำท่ีได้จากการใช้บริการห้องสมดุ 5 ดีมาก 
2.6 ความรวดเร็วในการนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 5 ดีมาก 
2.7 การจัดเรยีงทรัพยากรสารสนเทศบนช้ัน 5 ดีมาก 
2.8 เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสทิธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติ 4.8 ดีมาก 
2.9 ความเพียงพอของสื่อ/อุปกรณ์กับจำนวนนักศึกษา 5 ดีมาก 
2.10 การบำรุงดูแลรักษาทรัพยากร เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 ดีมาก 
2.11 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกบัยุคสมยั 5 ดีมาก 
2.12 การจัดพื้นที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้มสี่วนร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น หรือทำงานร่วมกันอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 5 ดีมาก 
2.13 การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอรเ์น็ตที่มีปริมาณเพยีงพอต่อการเรียนการสอน และมคีุณภาพพร้อมใช้งาน
ทันสมัย 4.6 ดีมาก 
เฉลี่ย 63.6  
3. ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย  
3.1 น้ำประปามีระบบการไหลและความสะอาด 4.8 ดีมาก 
3.2 ระบบแสงสว่าง การให้บริการไฟฟ้ามีความปลอดภยัและความครอบคลุมทั่วถึง 5 ดีมาก 
3.3 ระบบการกำจดัของเสียและสิง่ปฏิกูล 5 ดีมาก 
3.4 ระบบการจัดการขยะมีจำนวนเพียงพอและความเหมาะสม 4.8 ดีมาก 
3.5 ที่จอดรถของนักศึกษามีเพียงพอ 5 ดีมาก 
3.6 ที่จอดรถของนักศึกษาปลอดภัย 4.8 ดีมาก 
3.7 ที่จอดรถของอาจารย์มีเพียงพอ 5 ดีมาก 
3.8 ที่จอดรถของอาจารย์ปลอดภยั 4.6 ดีมาก 
เฉลี่ย 39  
รวม 136.4  
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จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำป ี2563 พบว่า ใน
ภาพรวมมคีวามพีงพอใจอยู่ในระดบั ...ดีมาก..... คะแนนเฉลี่ย ...4.85..... เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนมีความพึงพอใจในสิ่งสนันสนุนการเรยีนรู้ 
3.2 หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ....20.... เดือน ......พฤษภาคม........ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันกับสถานประกอบการ โดยนำผลการประเมนิความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย โดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้หมาะสมกับระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 
4. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (A) 
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก แบบ คอศ.6  
4.2 วิเคราะห์บททวนข้อมูลข้างตน้ โดยประธานหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  

2.  จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าในสถานศึกษา 
1) ห้องปฏิบัติการสื่อสารเตือนภัย จำนวน 1 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 1 ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง 
5) ห้องปฏิบัติการSmart Room จำนวน 1 ห้อง 
6) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบทางไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง 
7) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง 
8) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง 
9) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิคส์กำลัง จำนวน 1 ห้อง 
10) ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ จำนวน 1 ห้อง 
11) ห้องปฏิบัติการพลัซ์และดิจติอล จำนวน 1 ห้อง 
12) ห้องปฏิบัติการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง 
13) ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และหุ่นยนต์ จำนวน 1 ห้อง 
14) ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1 จำนวน 1 ห้อง 
15) ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 2 จำนวน 1 ห้อง 
16) ห้องปฏิบัติการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง 
17) ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และหุ่นยนต์ จำนวน 1 ห้อง 
18) ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง 
19) ห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ห้อง 
20) ห้องปฏิบัติการการตดิตั้งไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 1 ห้อง 
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ครุภณัฑ์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
1) ชุดทดสอบการควบคุมเครื่องกลแบบโตะ๊สาธติ จำนวน 1 ชุด 
2) ชุดฝึกโปรแกรมเบเบลิคอนโทรล จำนวน 1 ชุด 
3) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 
4) ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานสติวเซอร์ จำนวน 1 ชุด 
5) ชุดฝึกซีเคว็นเซียลคอนโทรล จำนวน 1 ชุด 
6) ชุดทดสอบงานติดตั้งงานฟ้าและระบบเตือนภัย จำนวน 1 ชุด 
7) ชุดประลองไฟฟ้าและทดสอบ รุ่น 0107 จำนวน 1 ชุด 
8) ชุดฝึกโปรเซสคอนโทรลซมิูเลเตอร์ จำนวน 1 ชุด 
9) ชุดฝึกชุดฝึกพลังงานทดแทน ยีห่้อรุ่น BPTS 1258 HP จำนวน 1 ชุด 
10) ชุดทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย ์จำนวน 1 ชุด 
11) ชุดเครื่องมือประลอง และทดสอบ จำนวน 1 ชุด 
12) ชุดสาธิตห้องเย็นในการขนส่งแบบห้องเย็น จำนวน 1 ชุด 
13) ชุดฝึกการควบคุมตามลำดับแบบ S 5 จำนวน 1 ชุด 
14) ชุดฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 
15) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 
16) ชุดสาธิตเพาเวอร์อิเล็กทรอนกิส์ จำนวน 1 ชุด 
17) ชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้ จำนวน 1 ชุด 
18) ชุดครุภัณฑ์ ระบบการควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 
19) ชุดครุภัณฑ์ การงานออกแบบเสมือนจริงและทดสอบ 
ระบบควบคมุเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 
20) ชุดทดลองระบบทำความเย็นและปั๊มความร้อนยีห่้อ จำนวน 1 ชุด 
วัสดุอุปกรณ์การสอนอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
1) ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน 4 ห้อง 
2) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 ชุด 
3) Wireless Access Point 54/108 Mbps“D-link” จำนวน 4 ชุด 
4) คอมพิวเตอร์ห้องเรียน จำนวน 30 ชุด 
5) คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 ชุด 
6) Printer สำนักงาน จำนวน 2 ตัว 
7) เครื่องฉายทึบแสง จำนวน 1 ตัว 
2) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอย 1200 ตารางเมตร เป็นอาคารเรียนสำหรับระดับ 
ปริญญาตรี โดยช้ันท่ี3 เป็นพื้นที่ของสาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง และห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง มีพ้ืนท่ี
ใช้สอยรวม 400 ตารางเมตร และช้ันท่ี 1 เป็นสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต จำนวน 1 ห้อง และห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง  
6.2.2 อาคารห้องสมุด 
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ซึ่งให้บริการรวมสำหรบัทุกสาขาวิชา มีจำนวน
หนังสือโดยประมาณดังนี ้
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- หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย จำนวน 8,000 เล่ม 
- หนังสือและตำราเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 1,500 เล่ม 
- วารสารต่างๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 เล่ม 
- รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย จำนวน 500 เล่ม 
ห้องสมุดของวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือทางวิชาการภาคีอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีความร่วมมือทาง
วิชาการ และสร้างเครือข่ายภาคีอดุมศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ศรีวิชัย เป็นต้น 

3.  สถานประกอบการ 
สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คือ 
1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา  
2 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปตัตานี  
3 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
4 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
5 โรงไฟฟ้า บริษัทยะลากรีนเอ็นเนอยี่จำกัด จังหวัดยะลา 

4.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตารางสรุปผลคะแนน 
  
องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 3.85  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 0.00  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00  

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.25  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

2.50  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 42.10 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.23  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.23 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
  

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

 0.01-2.00 ระดับคณุภาพ นอ้ย 

 2.01-3.00 ระดับคณุภาพ ปาน
กลาง 

 3.01-4.00 ระดับคณุภาพ ด ี

 4.01-5.00 ระดับคณุภาพ ดี
มาก 

 

1.การกำกับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน  หลักสตูรได้มาตรฐาน  

2.บัณฑิต 

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งช้ี

ใน
องค์ประกอบท่ี 

2-6 

2   1.92 1.92  น้อย  

3.นักศึกษา 3  3.00 4.00 3.33  ด ี

4.อาจารย์ 3 1.25 4.00 5.00 3.41  ด ี

5.หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4  3.33 5.00 3.75  ด ี

6.สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 

1  3.00  3.00  ปานกลาง 

รวม  13 1.25 3.33 3.98 3.23 ดี 

ผลการประเมิน น้อย ดี ดี ดี  

  

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย:  3.23  
ระดับคุณภาพ:  ดี  

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 
จุดเด่น 
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการและวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสถานประกอบการมีประสบการณ์ตรงกับคุณสมบัติของ อว. 
3. หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก อว. เป็นที่เรียบร้อย 
4. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก คิดเป็น 76.92 
5.ภาควิชามีการพัฒนาอาจารย์โดยเน้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พัฒนาผลงานวิชาการอยู่ตลอดเวลา 
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าจึงมีผลงานความโดดเด่นด้านการนำเสนอผลงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
6. การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนครบ และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
7.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีความยึดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
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การสอนได้ตามบริบทของพ้ืนที่และนักศึกษา 
8. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีดิจิตอล 
2. อัตรากำลังในภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
3.ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอน 
4.การสำรวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. โครงการเพื่อรองรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรส่งเสริมและเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีดิจิตอล 
2.ควรเพิ่มอัตรากำลังในภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
3.ควรทำการสำรวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. ควรจัดทำโครงการเพ่ือรองรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
  
  
  
  
  


