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คำนำ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปการศึกษา 2563 หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดทำขึ้นโดยใชระบบการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑ บางส วนของ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN)  เพ ื ่ อรายงานผลการ

ดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  

รายงานฉบับนี้ไดแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑของ AUN QA ที่มุงเนน Expected Learning 

Outcome (ELO) และเกณฑการประเมิน 7 ระดับ ในปการศึกษา 2563 ไดดำเนินการตามเกณฑขอ 1-5 ขอ 8 

และ ขอ 11 อยางเปนระบบเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง ไดตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความ

มุงม่ันท่ีจะพัฒนาการดำเนินงานทางดานการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากลเพ่ือคุณภาพ

ของผลผลิตตามพันธกิจทั้ง 4  ดานของสถาบัน และเพื่อเปนหลักฐานทางการศึกษาที่จะเผยแพรใหประชาคม

รับทราบและเปนประโยชนตอการศึกษาของสถาบันและประเทศชาติตอไป 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี กุลยานนท) 

รักษาการคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
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องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA 

ดำเนินการโดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA ประกอบดวย  7 ตัวบงชี้  

และมีผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 

ตัวบงช้ี ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 

AUN. 1 Expected Learning Outcomes        

AUN. 2 Program Specification        

AUN. 3 Program Structure and Content         

AUN. 4 Teaching and Learning Strategy        

AUN. 5 Student Assessment        

AUN. 8 Student Quality and Support        

AUN. 11 Output        
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ระดับการประเมิน  

 ในแตละเกณฑการประเมินคะแนนคุณภาพ 7 ระดับ ซ่ึงมีความหมายและคำอธิบายดังนี ้

เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คำอธิบาย 

1 ไมดีอยางยิ่ง  

(Absolutely inadequate)  

ยังไมมีการทำประกันคุณภาพเพ่ือตอบสนองเกณฑการประเมิน 

ไมมีการวางแผน เอกสาร หลักฐาน หรือผลลัพธท่ีชี้ใหเห็นวาได

ปฏิบัติตามเกณฑ จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงอยางเรงดวน 

2 ไมดีและจำเปนตองมีการ

ปรับปรุง (Inadequate and 

improvement is 

necessary)  

การทำประกันคุณภาพเพ่ือตอบสนองเกณฑการประเมิน เปน

เพียงข้ันการวางแผน หรือยังไมเพียงพอ ทำใหจำเปนตองมีการ

ปรับปรุง แทบจะไมมีเอกสาร หรือหลักฐานมาแสดงการทำ

ประกันคุณภาพใหผลลัพธ นอยมาก หรือไมดี  

3 ไมดี แตการปรับปรุงเล็กนอย

จะ ชวยใหดีพอ 

(Inadequate but minor 

improvement will make 

it adequate)  

การทำประกันคุณภาพเพ่ือตอบสนองเกณฑการประเมิน มีการ

กำหนด วิธีการ และนำมาปฏิบัติ แตการปรับปรุงเล็กนอยจะชวย

ใหเปนไปตาม เกณฑได มีเอกสารตาง ๆ มาแสดง แตไมมี

หลักฐานชัดเจนมาสนับสนุน วาการทำประกันคุณภาพไดถูก

นำมาใชอยางเต็มท่ี การทำประกันคุณภาพใหผลลัพธท่ีไม

สอดคลอง หรือไดผลลัพธบางสวน 

4 ดีพอตามท่ีคาดหวัง 

(Adequate as expected)  

การทำประกันคุณภาพสามารถตอบสนองเกณฑการประเมินไดดี

พอ และ มีหลักฐานสนับสนุน ซ่ึงการทำประกันคุณภาพไดถูก

นำมาปฏิบัติอยาง เต็มท่ี การทำประกันคุณภาพใหผลลัพธท่ี

สอดคลองตามท่ีคาดหวัง  

5 ดีกวาท่ีคาดหวัง  

(Better than adequate)  

การทำประกันคุณภาพสามารถตอบสนองเกณฑการประเมินได

ดีกวาท่ี คาดหวัง หลักฐานท่ีใชสนับสนุนแสดงใหเห็นวาการทำ

ประกันคุณภาพ ไดถูกนำมาปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การทำ

ประกันคุณภาพใหผลลัพธ ท่ีดี และมีแนวโนมการพัฒนาในทางท่ี

ดีข้ึนตามลำดับ  

6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ี

ดีมาก 

การทำประกันคุณภาพเพ่ือตอบสนองเกณฑการประเมินเปน

ตัวอยางของ แนวปฏิบัติท่ีดีมากในสาขานั้น ๆ หลักฐานท่ีใช

สนับสนุนแสดงใหเห็นวา การทำประกันคุณภาพไดถูกนำมา
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เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คำอธิบาย 

(Example of best 

practices)  

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล การทำ ประกันคุณภาพใหผลลัพธท่ีดี

มาก และมีแนวโนมการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน ตามลำดับ  

7 ดีเยี่ยม เปนตัวอยางระดับโลก 

หรือ เปนแนวปฏิบัติชั้นนำ 

(Excellent; Example of 

world-class or leading 

practices)  

การทำประกันคุณภาพเพ่ือตอบสนองเกณฑการประเมินเปน

ตัวอยางของ แนวปฏิบัติท่ีดีเยี่ยม หรือเปนตัวอยางระดับโลกใน

สาขานั้น ๆ หลักฐาน ท่ีใชสนับสนุนแสดงใหเห็นวาการทำประกัน

คุณภาพไดถูกนำมาปฏิบัติ อยางสรางสรรค การทำประกัน

คุณภาพใหผลลัพธท่ีดีเยี่ยม 
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AUN 1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
Criterion and checklist 

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcome have been 

clearly formulated and aligned with the vision 

and mission of the university  

   

 

    

1.2   The expected learning outcomes cover both 

subject specific and generic learning outcome  

   

 

    

1.3   The expected learning outcome clearly reflect 

the requirements of the stakeholders 

   

 

    

 Overall opinion        
 

 

 

1 . 1  The expected learning outcome have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university 

หลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ที่ใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรปรับปรุงในป 2559 โดยใชเกณฑของ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และไดปรับปรุงผลการเรียนรูคาดหวังในป 2562 โดย

กำหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 3 ขอ ดังตอไปนี ้

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั ้นสูง ประเมินวิธีการและเครื่องมือ

วิเคราะหท่ีเหมาะสมในแกปญหาท่ีเก่ียวของดานระบบการผลิต 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและกระบวนการวิจัย เพื่อแกปญหาที่เกี ่ยวของดาน

วิศวกรรมระบบการผลิต 

3. นักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีซับซอนใหกับกลุม

ผูฟงท่ีมีความหลากหลาย 

โดยผลการเรียนรูคาดหวังไดมีการปรับปรุงตามความเห็นของผูประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ป 2562 

เพื ่อระบุตัวตนที ่ชัดเจนของหลักสูตร โดยปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร คือ “ผลิตบุคลากรดาน

วิศวกรรมศาสตร มีความรูความสามารถทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิทยาการขั้นสูงดานระบบการ

ผลการดำเนินงาน 
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ผลิตในอุตสาหกรรม” ซึ่งถาพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวามีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และ พันธกิจ 

ของทางวิทยาลัย คือ 

ปรัชญา   ผลิตบุคลากรและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง  

วิสัยทัศน   ศูนยกลางนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูงแหงภูมิภาคอาเซียน 

พันธกิจ   วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง 

            ผลิตบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง 

          สรางเครือขายความรวมมือวิชาการและวิจัยกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังใน 

                               และตางประเทศ  

สำหรับวิสัยทัศนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คือ “เปนสถาบันอุดมศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภมิูภาคอาเซียน ในป ค.ศ.2020” 

 กระบวนการที่ไดมาซึ่งผลการเรียนรูที่คาดหวังดังกลาวมีการจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูท่ี

ใชบัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนต มาใหขอคิดเห็น และใหขอมูลเกี่ยวกับ

ทักษะของบัณฑิตที่ตองการในการทำงาน รวมถึงรายวิชาที่ควรจะตองปรับปรุงในหลักสูตร นอกจากนี้ยังนำขอมูล

เก่ียวกับสถานการณของสังคมผูสูงอายุมาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือดึงดูดวิศวกรเขามาเรียนในหลักสูตรมากข้ึน เห็นได

จากจำนวนผูท่ีทำงานแลวเขามาศึกษาตอเพ่ิมมากข้ึน 

 มีการดำเนินการเพื่อใหการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไดรับการถายทอดในระดับปฏิบัติสูรายวิชาใน

รูปแบบแผนที ่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum 

mapping) ใชกลไกของการจัดทำ มคอ. 3 มคอ. 5 และมคอ. 7 ตามขอกำหนดของ TQF ในการติดตามและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ผลการเรียนการสอนในป 2562 เราพบวาเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดเปนอยางดีพิจารณาไดจาก 

1. จำนวนของผลงานที่เปนโจทยจากภาคอุตสาหกรรมที่สามารถสรางผลกระทบ (impact) เชน การลด

ตนทุน การลดเวลา และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

2. จำนวนและคุณภาพของผลงานตีพิมพของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีสูงข้ึน 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic learning 

outcome 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ท่ีใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตร

ปรับปรุงของพ.ศ. 2559 ไดกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสำหรับวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะ ผาน

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร มีผลลัพธแบงออกได 3 ดาน ดังนี้  

Knowledge: 

K1 มีความรูทางวิชาการเชิงลึกท่ีเก่ียวของในดานวิศวกรรมระบบการผลิต 

K2 มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและสามารถประเมินความเหมาะสมของทฤษฎีและวิธีการในการประยุกตใช

แกปญหาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมระบบการผลิต 

K3 ทราบและเขาใจแนวโนมท่ีสำคัญของการวิจัยข้ันแนวหนา (frontier research) ในดานวศิวกรรมระบบ

การผลิต จากมุมมองทางวิชาการและสังคม 

 

Skills: 

S1 สามารถระบุและตั้งคำถามของการวิจัย ตลอดจนทำวิจัยโดยใชกระบวนการของระเบียบวิธีวิจัย 

(research methodology) ไดอยางถูกตอง 

S2 สามารถประเมินวิธีการและเครื่องมือวิเคราะหท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบคำถามของการวิจัยท่ีแตกตาง

กัน อยางมีเหตุผลดวยตัวเองบนพ้ืนฐานวิชาการ 

S3 สามารถสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีซับซอนใหกับกลุมผูฟงท่ีมีความหลากหลาย 

 

General competence: 

G1 สามารถสื่อสารบทบาทและความสำคัญของวิศวกรรมระบบการผลิตในมุมมองท่ีมีตอสังคมและองครวม 

G2 สามารถระบุและประเมินผลปญหาท่ีเก่ียวของดานจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย ภายใตมาตรฐานทาง

จริยธรรม 

 

ซ่ึงในแตละผลลัพธจะสอดคลองกับผลการเรียนรูคาดหวัง โดยจะมีความเชื่อมโยงดังนี้ 

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั ้นสูง ประเมินวิธีการและเครื่องมือ

วิเคราะหท่ีเหมาะสมในแกปญหาท่ีเก่ียวของดานระบบการผลิต (K2, S1, S2, G2) 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและกระบวนการวิจัย เพื่อแกปญหาที่เกี ่ยวของดาน

วิศวกรรมระบบการผลิต (K1, K2, S1, S2) 
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3. นักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีซับซอนใหกับกลุม

ผูฟงท่ีมีความหลากหลาย (K3, S3, G1) 

นอกจากนี้หลักสูตรยังไดมีการเชื่อมโยงผลการเรียนรูคาดหวังเขากับผลการเรียนรู TQF 5 ดานดังนี้ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรครอบคลุมทั้งรายวิชาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะ ซึ่งสามารถจัดกลุม

ของผลการเรียนรูคาดหวังไดดังนี้  

1. การจดจำ    ELO 1 

2. การเขาใจ   ELO 1 

3. การประยุกต  ELO 1, 2, 3 

4. การวิเคราะห  ELO 2 

5. การประเมิน   ELO 2 

6. ความคิดสรางสรรค  ELO 2 

โดยในแตละหมวดจะมีรายวิชาในหลักสูตรดังนี้ 

ทักษะ รายวิชา 

การจดจำ หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั ้นสูง, หมวดวิชาเลือก, 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ, หมวดวิชาสัมมนา,หมวดวิชาการวิจัย 

การเขาใจ หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั ้นสูง, หมวดวิชาเลือก, 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ, หมวดวิชาสัมมนา,หมวดวิชาการวิจัย 

การประยุกต หมวดวิชาวิทยานิพนธ,หมวดวิชาการวิจัย 

การวิเคราะห หมวดวิชาวิทยานิพนธ,หมวดวิชาการวิจัย 

การประเมิน หมวดวิชาวิทยานิพนธ,หมวดวิชาการวิจัย 

ความคิดสรางสรรค หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

ผลการเรียนรู

คาดหวัง (ELO) 

ผลการเรียนรู  

TQF 5 ดาน 

1 1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู 

2 3. ทักษะความสัมพันธระหวาง บุคคลและความรับผิดชอบ 

4. ทักษะทางปญญา 

3 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลขการสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งหมดเนนการสอนผานการบรรยายในหองเรียน และ Project 

Based Learning โดยอาจารยผูเสนอแตละทานจะประยุกตการเรียน การสอน เทคนิคเฉพาะบุคคลเพ่ือใหบรรลุผล

การเรียนรูตาง ๆ ดวยตัวเอง 

1.3 The expected learning outcome clearly reflect the requirements of the stakeholders 

ดังที่กลาวมาแลววาในหลักสูตรนี้ เนนผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในระบบการผลิตขั้นสูง ดังนั้นผูมีสวน

ได-สวนเสียในหัวขอนี้คือ “ภาคอุตสาหกรรม” เพื่อที่จะโยงใหเห็นถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสะทอนความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม จาก “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง” ประเด็น การ

พัฒนานวัตกรรมและการนำมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุงเนน

การนำความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม ทำใหเกิดสิ่งใหมที ่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจทั ้งในเรื ่อง

กระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ โดยการกำหนดวาระการวิจัยแหงชาติ (National 

Research Agenda) ใหมีจุดเนนท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคลองกับสาขาเปาหมายการพัฒนาประเทศ และ

ใชกลยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ นำาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนา

นวัตกรรม  

ประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของโลก โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญมี 5 สาขาไดแก 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต, อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และ

อุตสาหกรรมไฟฟาและชิ ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ ่งในอุตสาหกรรมเหลานี ้จำเปนที ่ตองมีบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในสาขาวิศวกรรมระบบการผลิต ซึ่งที่ผานมาอุตสาหกรรมเหลานีป้ระสบปญหาคลาดแคลนแรงงาน

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีความรูความสามารถในสาขาดังกลาว ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหลักสูตรใน

มหาวิทยาลัยใดที่เปดสอนในสาขาระบบการผลิต เพื่อเปนการเพิ่มทรัพยากรบุคคลทางดานวิศวกรรมระบบการ

ผลิต ในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมไทยใหสูงขึ้น ทางวิทยาลัยจึงเปดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง เมื่อนักศึกษาเรียนจบในหลักสูตรฯ 

ผลการเร ียนร ู ท ี ่คาดหว ังจะตอบสนองความตองการบุคลากรที ่ม ีความร ู ความสามารถในสาขานี ้ของ

ภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี 
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หลักสูตรมีวิธีการส่ือสารผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกับผูมีสวนได-สวนเสีย ผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมฝกงานและสหกิจ ผานทางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 

โดยนักศึกษาจะไปปฏิบัติงานท่ีโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษา และอาจารยนิเทศจะไดพูดคุย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ในฐานะผูจางงาน

เพ่ือนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึงจัดหากิจกรรมท่ีสงเสริมผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตอไป 

2. การประชุม Road map รวมกับบริษัท และโรงงานตาง ๆ 

วิทยาลัยจะมีการจัดประชุม Road map เพื่อหารืองานวิจัย และสอบถามความตองการ เพื่อหาความรวมมือ

กับทางบริษัท และโรงงานตาง ๆทุกป 

3. เว็บบอรด เว็บไซด และสื่อโซเชียลตาง ๆ 

ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถแสดงความเห็นเพื่อนำมาใชในการปรับปรุงผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวังได 

หลักสูตรนี้มีระบบสำหรับการรับความคิดเห็นและคำแนะนำจากผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางตาง ๆ 

แลวจึงนำมาจัดเปนหมวดหมู นำเสนอในคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัย รวมถึงที่ประชุมอาจารย เพ่ือ

วิเคราะหแลวหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตอไป ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนผังไดดังนี้ 

 
รูปท่ี 1.1 แผนผังการวิเคราะหแลวหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ความเห็นจากผูปกครอง 

และนักศึกษาทางเว็บไซด

วิทยาลัย และสื่อสังคม

 

ความเห็นทางแบบฟอรม

ประเมินนักศึกษาฝกงาน 

และสหกจิจากบริษัทตาง ๆ 

ความเห็นจากการประชุม 

Road map จากบริษัทที่มี

ความรวมมือ 

ที่ประชุมสาขา และ

อาจารยประจำวิทยาลัย 

แนวทางการปรับปรุง

รายวิชาเรียนและหลักสูตร 
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ดังนั้นจึงมีความมั่นใจไดวาหลักสูตรเรามีความทันสมัย และตรงกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

จากผลการเรียนรูคาดหวังที่ตั้งไวเมื่อพิจารณความสอดคลอง กับวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ ที่ตองการศูนยกลาง

นวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงแหงภูมิภาคอาเซียน  และสถาบันฯ ที่ตองการเปนสถาบันอุดมศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน และภาคอุตสาหกรรมที่ตองการบัณฑิตที่สามารถ

ปฏิบัติงานในระบบการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ผูปกครองที่ตองการใหนักศึกษามีความสามารถรอบดาน  

จะสามารถสรุปไดตามตาราง 

 

 

 

หมายเหตุ: ส – สอดคลองมาก, ป – สอดคลองปานกลาง, บ – สอดคลองบางสวน 

  

ผลการเรียนรู

คาดหวัง (ELO) 

วิทยาลัยฯ สถาบันฯ ภาคอุตสาหกรรม ผูปกครอง 

1 ส ส ส ส 

2 ส ส ส ส 

3 ส ส ส ส 
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AUN 2 Program Specification 
Criterion and checklist 

2 Program Specification 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-

date  

       

2.2 The information in the course specification 

is comprehensive and up-to-date  

       

2.3 The programme and course specifications 

are communicated and made available to 

the stakeholders  

       

Overall opinion        
 

 

 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 

ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยนั้นตองการการพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพใหมีความ

ทันสมัยโดยการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือหุนยนตการผลิตเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรม

ฮารดดิสก อุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม ชิ้นสวนยานยนต และเครื่องใชไฟฟาท่ีมีการผลิตในประเทศไทย ไดกลายเปน

อุตสาหกรรมที่สรางรายไดเปนอันดับตนๆ ของประเทศ ดังนั้นหลายบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจึงมีความตองการ

วิศวกร และนักออกแบบที่มีความรูเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น เพื่อชวยแกไขปญหาตาง ๆ ในระบบการผลิต อาทิเชน 

การวางแผนการผลิต ระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่มีความแมนยำ และประสิทธิภาพสูง การวัดที่มีความ

ละเอียดสูง ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการบูรณาการในหลายสาชาวิชา

เขาดวยกันไดแก วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม

ระบบควบคุม และ การบริหารจัดการอุตสาหกรรม โดยจะเนนใหบัณฑิตสามารถบูรณาการความรูจากหลายแขนง

สำหรับงานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการใชเครื่องมือจริงและสามารถปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน 
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ทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงได บัณฑิตที่จบจะไดรับปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม

ระบบการผลิตขั้นสูง)/Master of Engineering (Advanced Manufacturing System Engineering) หลักสูตร

จะเสริมสรางใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเม่ือจบการศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตรการศึกษามีโครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ โครงสรางของหลักสูตรสามารถแบงไดออกเปน 3 แผนการศึกษา (ตามเลม

หลักสูตร) ไดแก 

แผน ก1 (research-based program)  

• หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

• หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต 

• หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต 

แผน ก2 (coursework and research requirement)  

• หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

• หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 9 หนวยกิต 

• หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต 

• หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต 

• หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต 

แผน ข (course-based program)  

• หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 30 หนวยกิต 

• หมวดวิชาการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

วิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาวิทยานิพนธ      

12017401 วิทยานิพนธ  

วิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาสัมมนา    

12017001 สัมมนา 

วิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาการวิจัย       

12017602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต  

วิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง   

12017811 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  
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12017812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   

12017813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 

12017814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต   

12017815 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต  

12017816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม  

12017817 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   

12017818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  

12017819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม   

12017820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  

12017721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  

12017722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   

12017723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห  

12017821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1  

12017822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2  

12017823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3   

1. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 

12017123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม    

12017124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   

12017125 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ   

12017621 พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ   

12017622 การประมวลผลสัญญาณ   

12017623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล   

12017624 ทฤษฎีการเขารหัส    

12017625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใชงาน   

 2. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

12017221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส   

12017421 ฟสิกสของอุปกรณก่ึงตัวนำ  

12017222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต  

12017223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง   
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12017224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ  

12017633       พ้ืนฐานดานวัสดุเพ่ือพลังงานและความยั่งยืน 

3. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

12017302 การเรียนรูของเครื่องจักร   

12017304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ   

12017321 การประมวลผลภาพ  

12017322 จักรกลวิทัศน  

12017323 การเรียนรูจดจำสำหรับจักรกลวิทัศน 

12017324 พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน  

12017325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม  

12017521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต  

12017522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงานสำหรับระบบสมองกลฝงตัว  

12017523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยกุตแบบโอเพนซอรส   

12017524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบสมองกลฝงตัว   

12017525 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสำหรับยุคไอโอที 

4. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS)  

12017121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟาสำหรับประจุไฟฟาสถิตและการ 

                     รบกวนทางไฟฟา  

12017122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง   

12017834       วงจรรวมแอนะลอ็กในระบบการผลิต    

12017835       การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต    

12017836       วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต    

12017831       คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต    

12017422 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส  

12017423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  

12017424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง   

12017425 เลเซอร    

12018426 นาโนโฟโตนิคส   
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      โดยวิชาทั้งหมดจะทำการจัด และเปดสอนใหแกนักศึกษาในเทอมตางไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา

อยางเหมาะสมตลอดการศึกษา และทำการวัดผลการเรียน และใหนักศึกษาผูเรียนไดทำการประเมินผลจากการ

เรียนในวิชานั้น ๆ ภายหลังการศึกษาผานระบบออนไลน เพื่อจัดทำเปนขอมูลในการประเมินวิชานั้น ๆเพื่อทำการ

ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักศึกษามากยิ่งข้ึน และเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบัณฑิตรวมดวยเพ่ือหาแนวทาง

ในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม และตรงตอความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยทำการปรับปรุง

หลักสูตรทุก ๆ 5 ปและปรับการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

ขอมูลและเนื้อหารายวิชาทุกวิชาไดถูกระบุชัดเจนใน มคอ.2 (เอกสารอางอิง 2.1-001) ซึ่งนักศึกษาทุก

คนจะไดรับทราบ และแจกใหเมื่อเริ ่มการศึกษา และนอกจากนี้ยังสามารถเขาถึงไดจากโครงขายคอมพิวเตอร 

(internet) http://www.ami.kmitl.ac.th/ เพื ่อทำความเขาใจในการเร ียนการสอนของหลักส ูตร  โดยใน

รายละเอียดอาจารยผูสอนจะระบุเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาในเอกสาร มคอ.2  ซ่ึงอาจารยผูสอนจะจัด

เนื้อหาการสอนตามเอกสาร มคอ.3 ของแตละรายวิชาโดยการวัดผล และหลักเกณฑการประเมินของแตระรายวิชา

นั้นจะยึดตามผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาสามารถเชื่อมโยงไปสูผลการเรียนรูคาดหวังซ่ึงไดแสดงตามตาราง

ท่ี  2.1 ซ่ึงกำหนดอยูในเอกสาร มคอ.2 ซ่ึงแตละรายวิชานั้นมุงเนนผลการเรียนรูท่ีตองการจากนักศึกษาซ่ึงกำหนด

ไวแตกตางกันไดโดยกำหนดดังนี้ 

1. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหองคความรู 

และรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัยดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- นักศึกษาจะสามารถทำการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยสามารถคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดอยางเปน

ระบบ 

- นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังในและนอกชั้นเรียนระหวางนักศึกษาหรือกับอาจารยท่ีปรึกษา  

- จัดทํารายงานผลการศึกษาคนควาตาง ๆ  

- การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- การนําเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- สัมมนาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมข้ันสูงหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

http://www.ami.kmitl.ac.th/
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2. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณในดานภาวะผูนำในการบริหารงาน จัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน สามารถเสริมสรางความรักและความสามัคคี

ใหเกิดแกบุคลากร ประสานกับหนวยงานอ่ืนและเอกบุคคล ยึดประโยชนของผูเรียนและสังคมเปนสำคัญ 

- มีการจัดทำโครงการและจัดงานสานสัมพันธระหวาง นักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย โดยนักศึกษาปจจุบันเปน

ผูรับผิดชอบโครงการ 

3. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีระเบียบวินัย โดยตระหนักในการนําหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในสวนงานที่เกี่ยวของรวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนประพฤติและ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

- มีการสงเสริมนักศึกษาเขาเรียนตรงตามเวลาท่ีกำหนด มีความสม่ำเสมอในการเขาชั้นเรียน สงรายงานและมีสวน

รวมในชั้นเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณท้ังในและนอกชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 2.1 การเชื่อมโยงความรับผิดชอบผลการเรียนรูรายวิชาไปยังผลการเรียนรูคาดหวัง 

                                      ผลการเรียนรูคาดหวัง 

ผลการเรียนรูจาก 

หลักสูตรสูรายวิชา 

1 2 3 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

(1) นักศึกษาสามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีซับซอนบริบททางวิชาการ

หรือวิชาชีพ  

(2) นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการที่มีเหตุผลสนับสนุนที่ถูกตอง

และเที่ยงธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคำนึงถึงความรูสึกตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

(3) นักศึกษาสามรถชี้ใหสังคมเห็นปญหา ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหาแนวทางแกไข

ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในสังคมปจจุบัน 

(4) นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผูนำ ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมจรยิธรรมในท่ีทำงานและในชุมชน 

(5) นักศึกษาควรมีความซื่อสัตยและความสามัคคี เพื่อกอใหเกิดการยอมรับในที่ทำงานและ

ชุมชน 

 

 

 

o 

 

 

 

 

 

o 

 

 

o 

 

 

2. ความรู 

(1) ความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

(2) ความรูในการประยุกตใชองคความรูทางวิศวกรรมศาสตร  

(3) ความรูทางการวิจัย 

(4) ความรูในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการวิเคราะหและนำเสนองานวิจัย 

(5) ความรูในการวิเคราะหถึงผลกระทบของงาน 

o 

 
 

o 

 

3. ทักษะทางปญญา 

(1) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ ในการวิเคราะหประเด็น

ปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

(2) นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดองค

ความรูใหม 

(3) นักศึกษาสามารถบูรณาการผลงานวิจัยและทฤษฎีตาง ๆ ในสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อพัฒนา

องคความรูท่ีสรางสรรคในข้ันสูง 

 

 

o 

 

o 
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                                      ผลการเรียนรูคาดหวัง 

ผลการเรียนรูจาก 

หลักสูตรสูรายวิชา 

1 2 3 

(4) นักศึกษาสมารถวางแผนโครงการวิจัยที่ซับซอนที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาตอยอด เพ่ือ

กอใหเกิดงานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมใหม ๆ  

(5) นกัศึกษาสามารถบูรณาการแนวความคิด ทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือปรับปรุงแนวทางใน

การปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสมและ

ชัดเจนตามสาขาวิชาท่ีศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของได 

(2) นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาดานการพัฒนาบริหารจัดการและจัด

การศึกษาท่ีซับซอนไดดวยตนเอง 

(3) นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค   

(5) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนำทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพตอหนวยงานและ

สังคมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

 

 

o 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) นักศึกษาสมารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนำมาใชในการศึกษาคนควา

ในประเด็นปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงได 

(2) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(3) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการศึกษาคนควาและสื่อสาร  

(4) นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมท้ัง

วิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาท่ีสำคัญได 

(5) นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ

บริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองไดอยางถูกตองชัดเจนและรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

 

ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเนื้อหา และความรูที่นักศึกษาไดรับมีความทันสมัยทันตอการพัฒนาตอ

ระบบการผลิตในอุตสากรรมที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทางวิทยาลัยจึงใชขอมูลที่ไดรับจากภาคอุตสาหกรรมมา

ปรับปรุงรายวิชา มีการรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกันเขาดวยกันเพื่อใหเนื้อหาของหลักสูตรมีความกระชับมี

การจัดลำดับการเรียนของแตละรายวิชา เพ่ือความเขาใจของนักศึกษา มีการปรับปรุงเนื้อหาของแตละวิชา หรือยัง
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รับความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมถึงความรู หรือความตองการจากทางภาคอุตสาหกรรมเพื่อสอนเพิ่มให

นักศึกษา นำความคิดเห็นมาพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตามรูปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการรับฟง

ขอมูลความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรเพื่อมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเปนประจำ

ทุกป 

 

รูปท่ี 2.1 แสดงลำดับความคิดกระบวนการรับความคิดเห็นเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร 

2 . 3  The programme and course specifications are communicated and made available to 

the stakeholders 

ในท่ีนี้ผูมีสวนไดและสวนเสียไดแก นักศึกษา ศิษยเกา อาจารย บริษัท ฯลฯ สามารถรูถึงขอกำหนดของหลักสูตร

ไดจากเว็บไซดของทางวิทยาลัย และแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรซ่ึงแสดงตัวอยางของแผนพับซึ่งแสดงเงื่อนไขของ

หลักสูตรรายวิชาซ่ึงแสดงในรูปท่ี 2.2 และขอมูลของหลักสูตรเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดทำความเขาใจจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรและความรับผิดชอบผลการเรียนรูรายวิชาแสดงในรูปท่ี 2.3  

 

ความเห็นจากผูปกครอง 

และนักศึกษาทางเว็บไซด

วิทยาลัย และส่ือสังคม

 

ความเห็นทางแบบฟอรม

ประเมินนักศึกษาฝกงาน 

และสหกิจจากบริษัทท่ี

นักศึกษาผานการฝกงาน

หรือสหกิจ 

ความเห็นจากการประชุม 

Road map จากบริษัทท่ีมี

ความรวมมือ และงานวิจัยรวม 

ท่ีประชุมสาขาวิชา และอาจารยประจำ

วิทยาลัย พิจารณาวิธีการ และความเห็น 

เพ่ือหากระบวนการ  

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

รายวิชาเรียน และหลักสูตร 
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รูปท่ี 2.2 แผนพับประชาสัมพันธหลักสตูรซ่ึงแสดงตัวอยางของแผนพับซ่ึงแสดงเง่ือนไขของหลักสูตรรายวิชา 
 

 
รูปท่ี 2.3 แผนพับขอมูลของหลักสูตรเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดทำความเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตรและความ

รับผิดชอบผลการเรียนรูรายวิชา 
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ในการสื่อสารกับผูสนใจ และภาคอุตสาหกรรมไดเขาใจถึงหลักสูตร มากยิ่งข้ึนทางวิทยาลัยจึงมีการจัดการ

ประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆที่สนใจ และยังไดมีการจัดแสดงเครื่องมือ และงานจากทางวิทยาลัยในงาน

ประชุมตางๆเพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร และทางวิทยาลัยเพื่อใหผูสนใจทั้งภาคอุตสาหกรรมเอง หรือ

ผูปกครองไดเขาใจ และรับทราบถึงขอมูลซึ่งการจัดบูธออกแสดงไดแสดงในรูปที่ 2.4 ซึ่งแสดงถึงบูธที่จัดแสดง

เครื่องจักร และระบบท่ีทางวิทยาลัยไดพัฒนาข้ึน 
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รูปท่ี 2.4 ซ่ึงแสดงถึงบูธท่ีจัดแสดงเครื่องจักร และระบบท่ีทางวิทยาลัยไดพัฒนาข้ึน 
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AUN 3 Programme Structure and Content 
Criterion and checklist 

3 Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

       

3.2   The contribution made by each course to 

achieve the expected learning outcomes is 

clear [2] 

       

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated, and up-to-date [3,4,5,6] 

       

Overall opinion        

 

 

 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

หลักสูตรมีผลการเรียนรูคาดหวังรวม 3 ขอ ดังนี้ 

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั ้นสูง ประเมินวิธีการและเครื่องมือ

วิเคราะหท่ีเหมาะสมในแกปญหาท่ีเก่ียวของดานระบบการผลิต (K2, S1, S2, G2) 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและกระบวนการวิจัย เพื่อแกปญหาที่เกี ่ยวของดาน

วิศวกรรมระบบการผลิต (K1, K2, S1, S2) 

3. นักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีซับซอนใหกับกลุม

ผูฟงท่ีมีความหลากหลาย (K3, S3, G1) 

ตาราง 3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูคาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชา 

หมวดวิชา LO: Knowledge LO: Skills LO: General competence 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ K2, K3 S1, S2, S3 G1, G2 

ผลการดำเนินงาน 
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หมวดวิชาสัมมนา K3 S3,  G1 

หมวดวิชาการวิจัย K3 S1, S2 G2 

หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

K1, K2   

หมวดทดสอบความรู K1, K2, K3 S3   

หมวดวิชาเลือก K1, K2   

หลักสูตรไดถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองกับผลการเรียนรูคาดหวังทุกขอดังกลาว โดยในทุกแผนการศึกษา 

นักศึกษาจะตองลงเรียนวิชาใน จะตองลงเรียนวิชาในหมวดวิทยานิพนธ หรือหมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ วิชา

ในหมวดสัมมนา และวิชาในหมวดวิชาการวิจัย (รายละเอียดดังกลาวไดถูกระบุไวในเอกสาร มคอ. 2) ซ่ึงทำให

นักศึกษาไดรับผลการเรียนรูคาดหวังท้ังหมดดังกลาว 

รูป 3.1 สวนหนึ่งของแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีระบุไวในเอกสาร มคอ. 2  
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นอกจากนี้ หลักสูตรในปจจุบันเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยในระหวางปรับปรุงหลักสูตร จะมี

แผนพัฒนาปรับปรุงซึ่งอิงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ทำใหหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงนั้นตอบสนองตอผลการเรียนรู

คาดหวังท่ีตั้งไว โดยแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวไดถูกระบุไวในเอกสาร มคอ. 2 ดังแสดงในรูป 3.1-1 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 

clear [2] 

ในระหวางที่ออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตร อาจารยของแตละรายวิชาจะออกแบบวิชาของตนใหตอบสนอง

ตอผลการเรียนรูอยางนอย 1 ขอ และในภาพรวมทุกวิชาจะตอบสนองผลการเรียนรูทุกขอ ซึ่งจะทำใหหลักสูตร

ตอบสนองผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีตั้งไว ผานทางผลการเรียนรู 5 ดาน (ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ท่ีกำหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualification Framework for Higher Education, TQF) ตัวอยางของผลการเรียนรูทั้ง 9 ขอ จะสัมพันธกับผล

การเรียนรูแตละดานของ TQF เม่ือทำการแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูท้ังสองแบบแลว จะไดจากแผน

ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู คาดหวังจากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum 

Mapping of Expected Learning Outcomes) โดยแผนที ่ด ังกลาวจะผานความเห็นชอบจากที ่ประชุมการ

ออกแบบหลักสูตรของวิทยาลัยและมีการบันทึกเปนเอกสาร 

ตาราง 3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูคาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชา 

หมวดวิชา LO: 

Knowledge 

LO: Skills LO: General competence 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ K2, K3 S1, S2, S3 G1, G2 

หมวดวิชาสัมมนา K3 S3,  G1 

หมวดวิชาการวิจัย K3 S1, S2 G2 

หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

K1, K2   

หมวดทดสอบความรู K1, K2, K3 S3   

หมวดวิชาเลือก K1, K2   
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1. หมวดวิชาวิทยานิพนธ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLO) 

CLO-1 นักศึกษามีความรูความสามารถในการศึกษาคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง และการวิเคราะห

และสังเคราะหวรรณกรรม เพ่ือนำมาพัฒนาหัวขอวิจัยและออกแบบการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

CLO-2 นักศึกษาสามารถทำวิจัยในหัวขอท่ีสนใจในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภายใตการใหคำปรึกษา

แนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

CLO-3 นักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย และ

บทความวิจัยเพ่ือเสนอในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

CLO-4 นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานดวยตนเองและทำงานรวมกับผูอ่ืน มีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการทำวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงผลการเรียนของรายวิชาสูผลการเรียนรูของหลักสูตร (CLO-PLO Mapping) 

  CLO 1 CLO 2 CLO3 CLO 4 
 PLO-1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ประเมินวิธีการ

และเครื่องมือวิเคราะหท่ีเหมาะสมในแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานระบบการผลิต 

K2, K3 K2,K3 K2,K3  

 PLO-2 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเชิง

วิชาการและกระบวนการวิจัย เพ่ือแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานวิศวกรรมระบบการผลิต 

K2, K3, 

S1 

K2,K3, S1 K2,K3, 

S1, S2 

 

 PLO-3 นักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ี

ซับซอนใหกับกลุมผูฟงท่ีมีความหลากหลาย 

S1 S2 G1,G2 G2 

 

2. หมวดวิชาสัมมนา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLO) 

CLO-1 ทราบและเขาใจแนวโนมท่ีสำคัญของการวิจัยข้ันแนวหนา ในดานงานวิจัยท่ีสนใจ 

CLO-2 คิด วิเคราะห และประเมินประเด็นสําคัญตาง ๆ จากการบทความวิจัยท่ีไดศึกษา 
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CLO-3 สามารถเตรียมและการนําเสนอบทความวิจัยท่ีไดศึกษา 

CLO-4 สามารถสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีซับซอนใหกับกลุมผูฟงท่ีมีความหลากหลาย 

ตารางท่ี 3.3 ตารางแจกแจงผลการเรียนของรายวิชาสูผลการเรียนรูของหลักสูตร (CLO-PLO Mapping) 

  CLO 1 CLO 2 CLO3 CLO 4 
 PLO-1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ประเมินวิธีการ

และเครื่องมือวิเคราะหท่ีเหมาะสมในแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานระบบการผลิต 

K3 K3 S3 G1 

 PLO-2 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเชิง

วิชาการและกระบวนการวิจัย เพ่ือแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานวิศวกรรมระบบการผลิต 

    

 PLO-3 นักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ี

ซับซอนใหกับกลุมผูฟงท่ีมีความหลากหลาย 

    

 

3. หมวดวิชาการวิจัย ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLO) 

CLO-1 เขาใจหลักการพ้ืนฐานและความสำคัญของของระเบียบวิจัย (Research Methodology) 

CLO-2 คิด วิเคราะห และประเมินประเด็นสําคัญจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature reviews) 

CLO-3 สามารถเตรียมขอเสนอการวิจัย และนําเสนองานงานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจได 

CLO-4 ระบุและประเมินผลปญหาท่ีเก่ียวของดานจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย ภายใตมาตรฐานทาง

จริยธรรม 
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ตารางท่ี 3.4 ตารางแจกแจงผลการเรียนของรายวิชาสูผลการเรียนรูของหลักสูตร (CLO-PLO Mapping) 

  CLO 1 CLO 2 CLO3 CLO 4 
 PLO-1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ประเมินวิธีการ

และเครื่องมือวิเคราะหท่ีเหมาะสมในแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานระบบการผลิต 

K3 K3 K3 G2 

 PLO-2 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเชิง

วิชาการและกระบวนการวิจัย เพ่ือแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานวิศวกรรมระบบการผลิต 

    

 PLO-3 นักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ี

ซับซอนใหกับกลุมผูฟงท่ีมีความหลากหลาย 

S1 S2   

4. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงและหมวดวิชาเลือก 

CLO-1 เขาใจทฤษฎีพ้ืนฐานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

CLO-2 มีความรูวิชาการเชิงลึกในสาขาวิชาเลือกดานวิศวกรรมระบบการผลติข้ันสงู 

CLO-3 ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีมีมากอนได 

CLO-4 เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

ตารางท่ี 3.5 ตารางแจกแจงผลการเรียนของรายวิชาสูผลการเรียนรูของหลักสูตร (CLO-PLO Mapping) 

  CLO 1 CLO 2 CLO3 CLO 4 
 PLO-1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ประเมินวิธีการ

และเครื่องมือวิเคราะหท่ีเหมาะสมในแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานระบบการผลิต 

K2, K3 K2,K3 K2,K3  

 PLO-2 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูเชิง

วิชาการและกระบวนการวิจัย เพ่ือแกปญหาท่ี

เก่ียวของดานวิศวกรรมระบบการผลิต 

K2, K3, S1 K2,K3, S1 K2,K3, 

S1, S2 
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 PLO-3 นักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ี

ซับซอนใหกับกลุมผูฟงท่ีมีความหลากหลาย 

    

 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated, and up-to-date [3,4,5,6] 

หลักสูตรมีการกำหนดโครงสรางอยางเปนระบบ เปนไปตามลำดับที่ควรจะเปน และเชื่อมโยงกัน เริ่มจากใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1 ซึ่งจะเรียนรายวิชาที่เปนพื้นฐานสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา เชน วิชาระเบียบวิธีวิจัย

สำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต (Research Methodology for Manufacturing Process) จากนั้นในภาค

การศึกษาตอ ๆ มา จะเรียนรายวิชาเฉพาะดาน เชน วิชาแบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 

จนถึงรายวิชาที่เปนการบูรณาการทักษะความรูที่เรียนมา เชน  วิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ ซึ่งจะทำใหนักศึกษา

ไดนำความรูท่ีเรียนมามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง (Selected Topics in Advanced 

Manufacturing System) ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูสอนนำองคความรูใหมดานระบบการผลิตมาถายทอดใหนักศึกษา 

ทำใหตัววิชามีความทันสมัยอยูเสมอ 

รายวิชาทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ อันไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

เชื่อมโยงดังกลาวจะถูกแสดงผานทางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซ่ึงแสดงไวในเอกสาร มคอ. 5 ของหลักสูตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.3 

ในแตละรายวิชาเองก็ยังมีการปรับปรุงเนื้อหาอยูเสมอ ผานทางระบบเอกสาร มคอ. 5 มคอ. 3 และ มคอ. 

7 โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ผูสอนจะนำผลการประเมินการเรียนการสอนและ

ขอเสนอแนะจากนักศึกษามาจัดทำเปน มคอ. 5 และนำมาปรับปรุงพัฒนาเนื้อหารายวิชาหรือกลยุทธการสอน ใน

การจัดทำ มคอ. 3 ของปการศึกษาถัดไป ทำใหรายวิชามีความทันสมัยอยางตอเนื่อง และเมื่อสิ้นปการศึกษา 

หลักสูตรจะทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรูปแบบของ มคอ. 7  ทำใหเห็นภาพรวมของการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรในรอบปการศึกษา และนำไปสูการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงเนื้อหาและกลยุทธการ



AUN QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

วศ.ม. สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล.                                   30 | P a g e  

เรียนการสอนของหลักสูตรตอไป นอกจากนี้ โครงสรางของรายวิชาและหลักสูตรโดยภาพรวมจะมีการปรับปรุง

ใหญทุก ๆ 5 ป ทำใหหลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ 
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AUN 4 Teaching and Learning Strategy 
Criterion and checklist 

4 Teaching and Learning Strategy 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders 

       

4.2   Teaching and learning activities are 

constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes 

       

4.3   Teaching and learning activities enhance  

life-long learning  

       

Overall opinion        

 

 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 

 ท่ีผานมาการดำเนินงานของหลักสูตรไดใหความสำคัญเก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษาของสถาบันและมีการ

สื่อสารใหคณาจารยและนักศึกษาทราบอยางชัดเจน ท้ังในรูปแบบของแผนปายประกาศและการบอกกลาวดวย

วาจาดังจะเห็นไดจากรูปท่ี 4.1 ท้ังนี้เพ่ือใหบุคลากรทุกทานรวมถึงตัวนักศึกษาเองไดตระหนักถึงปรัชญาและอัต

ลักษณของสถาบันรวมถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของแตละหลักสูตรอยูเสมอ 

 

  

ผลการดำเนินงาน 
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รูปที่ 4.1 ปายแสดงอัตลักษณของสถาบันรวมถึงผลการเรียนรูคาดหวังของหลักสูตรตางๆ ทั้ง 3 หลักสูตรของ

วิทยาลัย 

ปรัชญาของสถาบัน คือ การศึกษา วิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานที่ดีของการพัฒนา

ประเทศ นอกจากนี้ยังกำหนดเปนเอกลักษณของสถาบัน  คือ เปนสถาบันการศึกษาที่เนนความเปนเลิศทางดาน

การสอนการวิจัยและการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงปรัชญาของสถาบันไดประกาศเอาไวอยาง

ชัดเจนผานทางเว็บไซดของสถาบันดังแสดงในรูปท่ี 4.2 

 

 
รูปท่ี 4.2 ปรัชญาของสถาบันไดประกาศเอาไวอยางชัดเจนผานทางเว็บไซตของสถาบัน 

เมื ่อพิจารณาขอความขางตนเราจะเห็นวามีความสอดคลองกับบริบทของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ซ่ึงเนนการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งเกณฑในการทำวิทยานิพนธยังมุงเนนไปที่การสรางงานวิจัยที่เปน

นวัตกรรม ดังระบุไวในเลม มคอ. 2 ท่ีนักศึกษาท่ีจะจบหลักสูตรนี้จำเปนตองไดรับการตีพิมพผลงานการวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอยหนึ่งเรื่องซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพของมหาบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรนี้ดังแสดงในรูปท่ี 4.3 
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(ก) (ข) 

รูปท่ี 4.3 เง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
 

ยิ่งไปกวานั้นแลวทางวิทยาลัยยังไดเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูการทำวิจัยจากประสบการณจริงดังจะเห็นได

จากขอมูลในตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.4 ท่ีแสดงถึงการรวมมือของวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาไดรับทุน

ตาง ๆ ที่ภาครัฐรวมกับภาคอุตสาหกรรม เชน ทุนพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ นักศึกษาไดมีโอกาสเขาไปทำงานจริง

ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไมใชเพียงแคการไดลงมือปฏิบัติงานจริงแตยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูการทำงาน

เปนทีมอีกดวย 

ตารางท่ี 4.1 รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับทุน พวอ. และทุนจากสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ช่ือนักศึกษา )อาจารยท่ีปรึกษา (  ภาคอุตสาหกรรม ปการศึกษา ระยะเวลา 

นายวัชระ บุปผาถา 

(รศ.ดร. จตุพร ทองศรี) 

พวอ. ป. โท  2563 2 ป 

นส. กมลวรรณ สระทองฮวม 

นส. สุชาดาห  โพธิ์พายุห 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 2563 1 ป 
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(รศ.ดร. จตุพร ทองศรี) 

 

 

  
รูปท่ี 4.4  การทำงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes  

 เพื่อใหการเรียนการสอนสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เราจึงไดมีการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนในหลักสูตร โดยกำหนดเปนวาระพิจารณาในการประชุม

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา มีการพิจารณากำหนดอาจารยผู สอนที่เหมาะสม

พิจารณาวิธีการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาโดยใชกลไกของการ

จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ดังแสดงในรูปท่ี 4.5  
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รูปท่ี 4.5 การจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนผานกลไกลของการจัดทำ มคอ. 3 และ 

มคอ. 5 

ในสวนของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการประชุมอยางนอยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง คือ 

กอนเปดภาคเรียนการศึกษา หลังสอบกลางภาคและหลังการสงเกรด พรอมทั้งมีขั้นตอนการทบทวน มค. 3 และ 

มคอ. 5 ของทุกรายวิชาท่ีเปดการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ เพ่ือสะทอนและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีประเมินผล และแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนดังเอกสารวาระการ

ประชุมในรูปท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 ตัวอยางวาระการประชุมของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

นอกจากนี้แลวคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไดกำกับดูแลและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง

และขอบขายของเนื้อหาสาระที่ควรสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อใหตอบสนองผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร

และใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวาจากับคณาจารยประจำวิชา ในสวน

ของการจัดการเรียนการสอนเราไดมีกิจกรรมสัมนมาที่เกี่ยวของกับการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

ทุกๆ ภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังแผนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในรูปที ่ 4.7 เนื่องจากผลกระทบจาก

โรคติดตอ COVID 2019 ทางวิทยาลัยจึงงดจัดกิจกรรมดังกลาวในปการศึกษา 2563 กอน อยางไรก็ตามเม่ือ

สถานการณเขาสูสภาพปรกติทางวิทยาลัยจะไดจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตอไป 

ยิ่งไปกวานั้นทางวิทยาลัยยังสนับสนุนให นศ. ไดเขารวมการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อเปนการ

ฝกฝนการนำเสนอและการใชภาษา รวมถึงยังเปนการกระตุนให นศ. สามารถจบการศึกษาไดตรงตามเวลาท่ี

กำหนดในหลักสูตรอีกดวย ดังแสดงในภาพท่ี 4.8 
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(ก) การสัมนาเรื่อง Advances Material (ข) การสัมมนาเรื่อง Magnetocaloric Effect 

รูปท่ี 4.7 แผนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่องการสัมมนาวิชาการ 

 

 
รูปท่ี 4.8 การเขารวมนำเสนอผลงานวิชาการ (ออนไลน) ในระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 

 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตโครงสรางของหลักสูตรไดออกแบบใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

ที่มีการปฏิบัติ เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูจาการปฏิบัติจริงและมีรายวิชาที่กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีโอกาสในการคิดวิเคราะหวางแผน แกปญหาและบูรณาการความรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมและ

องคความรูใหมๆ อาทิเชน วิชาสัมมนา วิชาวิทยานิพนธ ดังกำหนดไวใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 

 ยิ่งไปกวานั้นแลวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับทุนพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) จากสำนักงานกองทุน

สนับยังไดถูกสงเขาไปรวมทำงานกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเราถือวาเปนอีกหนึ่งกลยุทธของวิทยาลัยที่พยามผลักดัน

ใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องดังแสดงในรูปที่ 4.4 รวมถึงการหารือถึงการสรางความรวมมือของวิทยาลัยกับบริษัทเพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดงานวิจัย งานสรางสรร และผลงานทางวิชาการดังแสดงในรูปท่ี 4.9 ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาองคความรูของ

นักศึกษากอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตพรอมทั้งยังเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางภาคการศึกษากับ

ภาคอุตสาหกรรมอีกดวย 

 
รูปท่ี 4.9 คณะผูบริหารพรอมอาจารยเยี่ยมชมและหารือเรื่องการสรางความรวมมือรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

 
รูปที่ 4.10 การถายทอดองคความรูจากนักศึกษาที่ผานการทำงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมสูเพื่อนนักศึกษาตาง

หนวยวิจัย 
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เนื่องจากทางวิทยาลัยไดสงเสริมใหอาจารยไดทำงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือตอยอดองคความรูและ

สรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาแตละทานนอกจากจะได

ศึกษาในรายวิจัยที่เกี ่ยวของกับทฤษฎีแลวยังมีโอกาสไดใชและพัฒนาองคความรูของตัวเองที่มีอยูเพื ่อสราง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถใชงานไดจริงอีกดวย นอกจากนั้นแลวเรายังจัดใหมีการนำเสนอกลุม

ยอยเพ่ือถายทอดองคความรูท่ีเกิดข้ึนหลังโครงงานสำเร็จแลวสูนักศึกษาคนอ่ืนดวยดังแสดงในรูปท่ี 4.10 

นอกจากนั้นแลวเรายังสงเสริมใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยกำหนดใหนักศึกษาทุกคนตอง

ผานการเรียนภาษาอังกฤษดังกลาวกอนสำเร็จการศึกษาตามขอกำหนดสถาบันดังตัวอยางเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ .ศ . 2559 ดังรูปท่ี 4.11 

 
รูปท่ี 4.11 ตัวอยางเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2559 
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AUN 5 Student Assessment 
Criterion and checklist 

5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively 

aligned to the achievement of the expected 

learning outcomes 

       

5.2 The student assessments including timelines, 

methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and 

communicated to students  

       

5.3 Methods including assessment rubrics and 

marking schemes are used to ensure validity, 

reliability and fairness of student assessment 

       

5.4 Feedback of student assessment is timely and 

helps to improve learning  

       

5.5 Students have ready access to appeal 

procedure 

       

Overall opinion        
 

 

 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 

learning outcomes 

 กระบวนการรับผูเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ เปนไปตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบังดังแสดงในรูปที่ 5.1 โดยหลักสูตรเปนผูกำหนดคุณสมบัติเฉพาะกอนสงใหสถาบันเพื่อจัดทำ

ประกาศรับสมัคร มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกดวยการสอบสัมภาษณโดยกรรมการประจำ

หลักสูตร ในการสัมภาษณนักศึกษานั้นเราไดมุงเนนถงึ 2 ประเด็นหลักที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร นั่นคือ คือ  

ผลการดำเนินงาน 
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รูปที่ 5.1 ประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเรื่องการรับบุคคลเขาศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- นักศึกษาสามารถเรียนรูและวิเคราะหการแกปญหาทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูจากผลงานวิจ ัยจากหลายแขนงสำหรับการแกปญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม 

ยิ่งไปกวานั้นการสอบสัมภาษณจะทำใหไดขอมูลเก่ียวกับทัศนคติและเปาหมายของผูสมัครเรียน งานวิจัยท่ี

สนใจ รวมถึงความรู ทักษะและประสบการณที่ผานมา ขอมูลทั้งหมด รวมกับผลการเรียนในทะเบียนการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือโท สามารถใชประเมินสมรรถนะของผูท่ีจะรับเขาศึกษาในหลักสูตร และใชประกอบในการคัด

กรองนักศึกษาในการรับเขา เปนการประเมินความพรอมและลักษณะ (profile) ของผูท่ีจะมาเขาเรียนในหลักสูตร 

ทำใหสามารถกำหนดไดวาผูเรียนคนไหนควรจะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาใด งานวิจัยที่สนใจสอดคลองกับ

อาจารยท่ีปรึกษาทานใดมากท่ีสุด และยังใชในการเตรียมกลยุทธการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร ในท่ีนี้ไดแสดงผลการสัมภาษณนักศึกษาจากคณะกรรมการหลักสูตรดังตัวอยางรูปท่ี 5.2 
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รูปท่ี 5.2 ผลการสอบสัมภาษณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

นอกจากนี้ในระหวางการศึกษาในแตละวิชาของแตละภาคการศึกษา ยังมีการติดตามประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาโดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของรายวิชา ตามกลไกของ TQF ไดแก 

ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตาง ๆ การนำเสนอในรายวิชาสัมมนา ผลการทำวิทยานิพนธ เปนตน อีกท้ังยังมีการ

ติดตามความกาวหนาของนักศึกษา เชน การสอบโครงรางวิทยานิพนธเพื่อทดสอบความรูแสดงถึงความพรอมใน

การทำวิทยานิพนธ เพื่อใหการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเราไดแบงหัวขอของการประเมินออกเปน

หลายหัวขอ ดังแสดงในรูปที่ 5.3 และ 5.4 ซึ่งนักศึกษาจะถูกประเมินการสอบจากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ทาน 

และจะมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกสภาบันเปนผูรวมประเมินดวยทุกครั้ง 
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รูปท่ี 5.3 แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ (ตอนท่ี 1) 

 

 
รูปท่ี 5.4 แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ (ตอนท่ี 2) 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 

rubrics and grading are explicit and communicated to students  

 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาสำหรับรายวิชาตาง ๆ จะกำหนดไวใน มคอ. 3 รายวิชา และ 

course syllabus ดังแสดงในรูปที่ 5.5 ซึ่งเปนตัวอยาง course syllabus ของรายวิชาสัญญาณและระบบ โดยจะ

ชี้แจงใหนักศึกษาทราบตั้งแตครั้งแรกท่ีเขาสอน ท้ังกิจกรรมการประเมิน วิธีการประเมินรวมถึงการตัดเกรดซ่ึงสวน

ใหญจะใชวิธีอิงเกณฑ และการประเมินโดยผูสอนเปนหลัก ยกเวนรายวิชาบางวิชาที่มีความเหมาะสมของการใช

วิธีการประเมินนอกเหนือไปจากผูสอน จำเปนตองไดรับการประเมินจากคณะกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในเนื้อหาเปนผู

รวมประเมิน อาทิเชน วิชาสัมมนา ดังรูปที่ 5.6 ที่แสดงถึงเกณฑการประเมินวิชาสัมมนาซึ่งมีกรรมการรวมถึง 3 

ทาน และหนึ่งในกรรมการตองเปนผู เชี ่ยวชาญในงานดานนั ้น ๆ ดวย นอกจากนี ้ว ิชาสัมมนาและการสอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีแบบประเมินท่ีไดกำหนดหัวขอการประเมินอยางชัดเจนและมีการ

แจงใหนักศึกษาไดทราบดังรูปที่ 5.3 และ 5.4 ยิ่งไปกวานั้นทางวิทยาลัยยังไดรณรงคใหนักศึกษาเขารวมฟงการ

สอบสัมมนาและการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาคนอื่นกอนที่จะขึ้นสอบเองเพื่อใหทราบถึงวิธีปฏิบัติรวมถึง

แนวทางในการตอบคำถามกอนข้ึนสอบดวยดังแสดงในรูปท่ี 5.7 

 

 
รูปท่ี 5.5 ตัวอยาง course syllabus ของรายวิชาสัญญาณและระบบ 



AUN QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

วศ.ม. สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล.                                   45 | P a g e  

 

 
รูปที่ 5.6 เกณฑการประเมินวิชาสัมมนาซึ่งมีกรรมการรวมถึง 3 ทาน และหนึ่งในกรรมการตองเปนผูเชี่ยวชาญใน

งานดานนั้น ๆ 

  
รูปท่ี 5.7 บรรยากาศนักศึกษาเขารวมฟงการสอบสัมมนาและการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาคนอ่ืน รวมถึงการ

อบรมนักศึกษากอนข้ึนสอบ 
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

 มาตรฐานและเกณฑที ่ใชในการประเมินนักศึกษามีความชัดเจนและแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา 

โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนาและการสอบวิทยานิพนธ การประเมินโดยทั่วไปมีความถูกตองเชื่อถือได ตามที่แสดงใน

รูปที่ 5.3 รูปที่ 5.4 และรูปที่ 5.6 อยางไรก็ตามรูปแบบการประเมินโดยวิธีการเทคนิคใหมๆ ยังมีนอยทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากคณาจารยยังคุนเคยกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมๆ และยังไมสามารถคิดวิธีการประเมินแบบ

ใหมๆ ทางหลังสูตรจะไดนำเสนอใหคณะไดจัดอบรมคณาจารยใหไดเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active 

learning รวมถึงวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับบริบทของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบตาง ๆ ตอไป  

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning  

 หลักสูตรมีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของวิธีการประเมินที่ใชในแตละรายวิชาโดยกลไกของ

การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 นอกจากนั้นแลวขอมูลท่ีไดจากนักศึกษาผานขอเสนอแนะในระบบของ มคอ. 5 ดัง

รูปท่ี 4.5 จะไดถูกนำมาเขาวาระการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยกำหนดเปนวาระการประชุม

ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร พิจารณาในประเด็น ความเหมาะสมของกิจกรรมการประเมิน ลักษณะคำถาม

ในขอสอบทั้งปริมาณและคุณภาพที่ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา และถามีขอเสนอแนะก็

จะแจงกลับใหอาจารยประจำวิชารับทราบเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไปดังแสดงในรูปท่ี 4.5 

5.5 Students have ready access to appeal procedure  

 มีกระบวนการท่ีใหโอกาสนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยผูสอนเพ่ือขอทราบผลการประเมินท่ีนักศึกษามี

ขอสงสัยไดรวมถึงสามารถยื่นคำรองใหอาจารยผูสอนตรวจสอบความถูกตองของคะแนนหรือเกรดไดผานการยื่นคำ

รองทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 5.8 นอกจากนี้เกณฑตางๆ ดังกลาวมีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

ของกลุมผูเรียน ซึ่งการปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมินในรายวิชาตางๆ จะมีการแจงในที่ประชุมกรรมการหลักสตูร

ในชวงหลังสอบกลางภาค และรายงานใน มคอ. 5  
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รูปท่ี 5.8 ตัวอยางแบบคำรองท่ัวไป 
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AUN 8 Student Quality and Support 
Criterion and checklist 

8 Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission 

criteria are defined, communicated, published, 

and up-to-date [1] 

       

8.2   The methods and criteria for the selection of 

students are determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for 

student progress, academic performance, and 

workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, 

student competition, and other student 

support services are available to improve 

learning and employability [4] 

       

8.5 The physical, social and psychological 

environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being [5] 

       

Overall opinion        
 

 

 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date [1] 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีนโยบายและเกณฑในการรับผูเขาศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งมีกรอบใหญตามท่ี

ระบุไวในเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตร ดังรูป 8.1 นโยบายดังกลาวถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารวิทยาลัย อาจารยประจำ และผูมีสวนไดสวนเสียกับวิทยาลัยฯ อันไดแก 

ผลการดำเนินงาน 
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ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหไดนักศึกษาตรงกับความตองการมากที่สุด กรอบนโยบายมีการปรับปรุงอยางเปนลาย

ลักษณอักษรทุก ๆ 5 ป ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑการรับเขาดังกลาว จะถูกประชาสัมพันธและสื่อสารไปยังผูสนใจในรูปแบบของเอกสาร มคอ. 2 ซ่ึง

สามารถด ู ได จากเว็บ ไซต ของว ิทยาล ัยฯ https://www.ami.kmitl.ac.th/graduate/graduate-degree-

programs/ ดังรูป 8.2 

สำหรับการรับนักศึกษาในแตละป จะมีกระบวนการที่ชัดเจน เริ่มตั้งแตมีการประชุมวางแผนกระบวนการรับ

นักศึกษาเขาในการประชุมภาควิชา การประชาสัมพันธหลักสูตร การรับสมัครเขาศึกษา เกณฑการรับนักศึกษา 

การสัมภาษณโดยคณะกรรมการหลักสูตร จากนั้นมีการประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปและหาแนวทางพัฒนาตอไปใน

กระบวนการรับนักศึกษารอบตอไป  

รายละเอียดของการรับเขาศึกษาของนักศึกษา ถูกแสดงไวในตาราง 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.1 เกณฑคุณสมบัติของผูเขาศึกษาท่ีระบุไวใน มคอ. 2  
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รูปท่ี 8.2 หนาเว็บไซตของวิทยาลัยฯ ท่ีนักศึกษาสามารถดูเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตรโทและเอกได 

จากขอมูลในตาราง 8.1 พบวา ในหลาย ๆ  ภาคการศึกษานั้น จำนวนผูสมัครเขาศึกษาและผูลงทะเบียนยังนอย

กวาจำนวนท่ีวิทยาลัยฯ ประกาศรบั ท้ังนี้ ทางวทิยาลัยฯ ไดทำการวิเคราะหถึงสาเหตุและคาดวาจะเกิดจากปญหาหลัก ๆ 

คือ  หลักสูตรมีการประชาสัมพันธไมทั่วถึง มีขอมูลเนื้อหาของหลักสูตรไมเพียงพอ และผูสนใจไมสะดวกมาเรียนในวัน

ธรรมดา ในปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จึงไดทำการแกไขปญหาดังกลาว โดยมีการเพิ่มวิธีการประชาสัมพันธ ทั้งใน

รูปแบบของเว็บไซต แผนพับประชาสัมพันธ การออกบูธ การติดตั้งแผนปายโฆษณา มีการเพิ่มขอมูลรายละเอียดของ

หลักสูตรใหคนหาได และมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย เปนตน ซึ่งทำใหมีนักศึกษาสมัครเขาเรียนเพ่ิม

มากขึ้น อยางไรก็ตาม ตั้งแตปการศึกษา 2/2562 มีจำนวนนักศึกษาลดลงอีก ซึ่งนาจะเกิดจากปญหาสภาวะการระบาด

ของโรค COVID-19 ซ่ึงเปนสถานการณท่ีกระทบตอการตัดสินใจการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางท่ี 8.1 การรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร 5 ปการศึกษายอนหลัง 

ภาค/ป

การศึกษา 
หลักสูตร 

จำนวน (คน) 

ประกาศรับ 

(No. 

offered) 

ผูสมัคร 

(No. 

applied) 

ผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

(No. 

admitted) 

ผู

ลงทะเบียน 

(No. 

enrolled) 

1/2559 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

10 8 8 6 

2/2559 10 9 9 6 

1/2560 10 8 7 7 

2/2560 10 4 2 2 

1/2561 10 0 0 0 

2/2561 10 10 8 8 

1/2562 10 12 12 12 

2/2562 10 2 2 2 

1/2563 10 5 4 3 

2/2563 10 3 3 3 

 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 

[2] 

กระบวนการในการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในแตละปจะมีขั ้นตอนที่ชัดเจน เริ่มตั้งแตมีการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและอาจารยของวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา การ

ประชาสัมพันธหลักสูตร การรับสมัครเขาศึกษา และเกณฑการรับนักศึกษา เม่ือหมดเขตรับสมัคร จะเขาสูข้ันตอน

การคัดเลือก ซึ่งเปนการสัมภาษณโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยคณะกรรมการผูสัมภาษณจะใหคะแนน

ในสวนของตน ตามเกณฑการใหคะแนนที่ตั ้งไว (แบบฟอรมการใหคะแนนดังแสดงในรูป 8.3) เมื ่อการสอบ

สัมภาษณผูสมัครทุกคนเสร็จเรียบรอย จะมีการประชุมเพื่อสรุปและหาแนวทางพัฒนาตอไปในกระบวนการรับ

นักศึกษารอบตอไป  
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รูปท่ี 8.3 แบบการใหคะแนนผูสอบสัมภาษณคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

กระบวนการดังกลาวทำใหไดนักศึกษาที่มีความสามารถและมีความสนใจจะเขาศึกษาในวิทยาลัยฯ โดย

สามารถดูไดจากจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรแตละชั้นป ตามตาราง 8.2 

ตาราง 8.2 จำนวนนักศึกษาในแตละชั้นป 

ภาค/ป

การศึกษา 
หลักสูตร 

จำนวน (คน) 

ป 1 ป 2 สูงกวา ป 2 รวม 

2559 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

12 16 2 30 

2560 9 10 21 40 

2561 8 8 29 45 

2562 14 8 6 28 

2563 6 12 16 34 

 

จากขอมูลในตาราง 8.2 จะเห็นวา จำนวนนักศึกษาซึ่งเปลี่ยนจาก ป 1 มาเปน ป 2 ในแตละป มีจำนวนที่ลดลง

เล็กนอย และพบวา เหตุผลในการเลิกศึกษากลางคันของนักศึกษากลุมดังกลาวนั้นเปนเหตุจำเปนสวนตัว เชน มีเวลาไม
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สะดวกในการศึกษา ขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกระบวนการรับเขานักศึกษาในปตอไป จำนวน

นักศึกษาที่ลดลง ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่อยูสูงกวาชั้นป 2 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งเปนผล

โดยตรงมาจากปญหาสภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงทำใหนักศึกษาไมสามารถดำเนินการวิจัยไดอยางเต็มท่ี 

8.2 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 

and workload [3] 

การตรวจสอบความกาวหนาทางการศึกษา ประสิทธิภาพ และภาระงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

วิทยาลัยฯ จะแบงเปนสองขั้นตอนหลัก คือ การชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงภาระงานและหนาที่ของตน และการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการศึกษาของวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.4 ภาพวันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาเรียนภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 

สำหรับในข้ันตอนแรก ในภาคแรกของปการศึกษาแรกของนักศึกษา วิทยาลัยฯ จะจัดงานปฐมนิเทศทุก ๆ 

ภาคการศึกษาใหกับนักศึกษา (ตัวอยางดังรูปที่ 8.4) เพื่อชี้แจงกฎเกณฑขอบังคับ วัตถุประสงค ผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร แผนการเรียนตลอดหลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการที่สำเร็จการศึกษา รวมถึง

แนะนำอาจารยประจำวิทยาลัยฯ และงานวิจัยท่ีอาจารยนั้น ๆ สนใจ ท้ังนี้ เพ่ือชี้แจงใหนักศึกษาเห็นถึงสิ่งท่ีตนเอง

ตองศึกษา และงานที่ตองทำเพื่อที่จะจบการศึกษา ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2563 ไดเปลี่ยนการปฐมนิเทศเปนระบบ

ออนไลน เนื่องจากปญหาสภาวะการระบาดของโรค COVID-19 และมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาติดตามการศึกษา

และการวิจัยของนักศึกษาอยางใกลชิด 

สำหรับข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาและประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักศึกษานั้น สามารถแบงได

เปนภาพยอย คือแตละวิชา และภาพรวม คือ เกรดเฉลี่ย โดยในภาพยอยแตละวิชานั้น อาจารยผูสอนวิชานั้น ๆ จะ
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ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้ จะทำการตรวจสอบผานงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา

ไปทำ และมีการใหคะแนนตามคุณภาพของงานนั้น ๆ ดังเชนรูปท่ี 8.5 ซ่ึงเปนตัวอยางงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา

ทำ จากวิชา Research Methodology for Manufacturing Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.5 ภาพหนาปกรายงานวิชา Research Methodology for Manufacturing Process ซ่ึงเปนตัวอยางงาน

ท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย  

ในภาพรวม หรือเกรดเฉลี่ยของนักศึกษานั้น วิทยาลัยฯ จะอาศัยขอมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล 

โดยหากมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในเกณฑที่นาเปนหวง ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะทำการแจงมายัง

วิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ จะนำรายชื่อเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีการประจำเปนประจำทุก

เดือน เพ่ือหาเหตุผลและวิธีแกไข อยางไรก็ดี ในชวงปการศึกษา 2557 – 2563 ยังไมมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ท่ีมีผลการศึกษาอยูในเกณฑนาเปนหวงดังกลาว 

สำหรับการตรวจสอบภาระงานของนักศึกษาวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมหรือไม ทางวิทยาลัยฯ มีระบบในการ

ตรวจสอบโดยการใชผลการประเมินการสอนของวิชานั้น ๆ จากนักศึกษา ซึ่งมีหัวขอหนึ่งที่เกี่ยวกับปริมาณภาระ

งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย หากมีคะแนนที่ต่ำกวาดานอื่น ๆ อยางชัดเจน อาจารยผูสอนก็จะทำการวิเคราะห

เพ่ือปรับปรุงในคราวตอไป ตัวอยางของคะแนนประเมินการสอนของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังแสดงในรูป 8.6 
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รูปท่ี 8.6 คะแนนดานปริมาณภาระงาน (กลุมวิชาทฤษฏี หัวขอ 7) จากผลประเมินการสอนของวิชา 

Research Methodology for Manufacturing Process 
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รูปท่ี 8.7 เอกสาร มคอ. 5 ในสวนท่ีเก่ียวกับภาระงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา ของวิชา Research 

Methodology for Manufacturing Process  

นอกจากอาศัยคะแนนประเมินจากนักศึกษาแลว วิทยาลัยฯ ยังมีระบบการตรวจสอบภาระงานของนักศึกษา

ผานทางการประเมินโดยอาจารยผูสอนเอง ซึ่งจะประเมินผานทางการทำเอกสาร มคอ. 5 เมื่อจบการสอนวิชานั้น 

ๆ แลว หากผูสอนประเมินวา ในการสอนที่ผานมา มีปริมาณภาระงานที่ไมเหมาะสม ก็จะทำการปรับปรุงเปนลาย

ลักษณอักษรในเอกสาร มคอ. 3 ของปการศึกษาตอไป รูป 8.7 แสดงตัวอยางของเอกสาร มคอ. 5 ท่ีเก่ียวกับภาระ

งานท่ีอาจารยผูสอนเปนผูประเมิน 

8.3 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability [4] 

วิทยาลัยฯ มีระบบจัดใหคำปรึกษาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน โดยเริ่มตั้งแตการแนะนำอาจารยทุกทาน

ใหนักศึกษารูจัก เพื่อใหนักศึกษาเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่ทำงานวิจัยดานที่ตนสนใจ นักศึกษาอาจจะมีอาจารยท่ี

ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาเสริมอีก 1 คน ซ่ึงอาจจะเปนภายในวิทยาลัยฯ หรือภายนอกวิทยาลัยฯ ก็

ได และจากการที่วิทยาลัยฯ มีเครือขายในแวดวงวิชาการและแวดวงอุตสาหกรรม จึงเปนโอกาสใหนักศึกษาไดพบ

กับอาจารยท่ีสามารถใหคำปรึกษาวิชาการในดานท่ีตนตองการได 
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 สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีกิจกรรมดังกลาวผานทางกิจกรรมวิชาการตาง 

ๆ ซึ่งเปนที่บังคับในการจบการศึกษาของวิทยาลัย เชน ในการจบการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก 1 นักศึกษา

จะตองมีผลงานตีพิมพทางวิชาการไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือมีผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการไมนอยกวา 2 

เรื่อง เปนตน โดยรายละเอียดเหลานี้จะระบุไวในเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตร ดังแสดงในรูปท่ี 8.8 

วิทยาลัยฯ มีระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในดานการใหบริการดานคำปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชีวิตใหแกนักศึกษาของวิทยาลัย โดยจะเก็บขอมูลทุกสิ้นปการศึกษา โดยสำหรับปการศึกษาที่ผาน

มา มีผลสำรวจตามตาราง 8.3 ดังนี้ 

 

รูปท่ี 8.8 เกณฑการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ท่ีระบุไวในเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตร  
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ตารางท่ี 8.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาดานการใหบริการดานคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต

ใหแกนักศึกษาของวิทยาลัย 

ลำดับ

ท่ี 
หัวขอการประเมิน 

คะแนนความพึงพอใจ  

(คะแนนเต็ม 5) 

คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1 อาจารยท่ีปรึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบและขอคำปรึกษาทางการ

เรียนหรือปญหาสวนตัว 

4.00 1.00 

2 อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาขอคำปรึกษาในรายวิชาท่ีมีปญหา 3.67 1.15 

3 การใหคำปรึกษาดานการประกอบอาชีพและศึกษาตอ เชน การจัดตลาด

นัดแรงงาน (Job fair) ปจฉิมนิเทศ เปนตน 

4.00 1.00 

4 การใหคำปรึกษาดานการฝกงานในสถานประกอบการ / สถานศึกษาจาก

คณะ 

4.00 1.00 

5 การใหคำปรึกษาและการใหบริการของเจาหนาท่ีในวิทยาลัย 4.00 1.00 

6 นักศึกษาไดรับขอมูลและคำแนะนำท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาและการ

ดำเนินชีวิต 

3.67 1.15 

 สรุปความพึงพอใจรวม 3.89 0.90 

 เกณฑคะแนนขั้นต่ำที่ทางวิทยาลัยฯ ตั้งไวคือ 3.5 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยที่ไดมากกวาเกณฑขั้นต่ำ ทำใหความพึง

พอใจของนักศึกษาในดานนี้เปนท่ียอมรับได 

8.4 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 

research as well as personal well-being [5] 

วิทยาลัยฯ ดูแลสภาพแวดลอมตาง ๆ ของวิทยาลัยใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมอยูเสมอ เพ่ือใหเหมาะสมกับท้ัง

การศึกษา การทำวิจัย และการดำเนินงานของบุคลากรและนักศึกษา โดยสำหรับสิ่งแวดลอมทางกายภาพนั้น 

วิทยาลัยไดจัดใหอุปกรณสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการศึกษาของวิทยาลัยฯ เชน มี

คอมพิวเตอรเพียงพอ มีโปรแกรมท่ีจำเปน อุปกรณในหองปฏิบัติการตาง ๆ ไมเสียหาย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณเพ่ิม
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ความปลอดภัยในดานตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน มีกลองวงจรปดเพื่อบันทึกภาพบริเวณพื้นที่ตาง ๆ มีสายดับเพลิง

และหัวฉีดกระจายน้ำสำหรับเวลาเกิดเพลิงไหม เปนตน 

สำหรับสภาพแวดลอมทางสังคมและจิตใจนั้น วิทยาลัยฯ มีระบบติดตามสภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาผานทางการประชุมภาควิชาของวิทยาลัย ซึ่งจัดการประชุมทุกเดือน โดยหากมีอาจารย เจาหนาท่ี 

หรือนักศึกษาทานใดพบวาสภาพแวดลอมตาง ๆ เริ ่มที่จะไมเหมาะสมกับการศึกษา จะมีการกลาวถึงปญหา

ดังกลาวในท่ีประชุมเพ่ือรวมทำการหาทางแกไขตอไป รูปท่ี 8.5-1 แสดงถึงภาพการประชุมภาควิชา 

 

 

 

 

  

รูป 8.9 การประชุมภาควิชาของวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีการจัดประชุมทุก 3 เดือน 
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AUN 11 ผลผลติ (Output) 
Criterion and checklist 

11 ผลผลิต (Output) 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement  

   

 

   

11.2 The average time to graduate is established, 

monitored and benchmarked for improvement  
   

 
   

11.3 Employability of graduates is established, 

monitored and benchmarked for improvement  
  

  
   

11.4 The types and quantity of research activities by 

students are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

 

   

   

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for 

improvement  

 

   

   

Overall opinion        

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 

improvement 

หลักสูตรมีการติดตามจำนวนนักศึกษาคงอยูในแตละป และอัตราการสำเร็จการศึกษาหาปยอนหลังแสดง

ในตารางที่ 11.1 โดยเปรียบเทียบภาพรวมของสถาบันฯ เนื่องจากหาขอมูลได ซึ่งจะเห็นไดวา จำนวนนักศึกษา

ลาออกกลางคันไมศึกษาตอจนจบการศึกษามีอัตราลดลง โดยในปการศึกษา 2559 อยูที่ 3 คน คิดเปนประมาณ

รอยละ 12.5 ซึ่งเกินจากอัตราที่ยอมรับของสถาบันฯ ได คือ 10% ซึ่งรอยละที่สูงอาจเนื่องมากจากสัดสวนของ

จำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตมีจำนวนนอย และนักศึกษาที่ไมศึกษาตอโดยทั่วไป พบวาพักการศึกษาชั่วคราว

เนื่องจากความจำเปนบางประการ อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2560 ถึง 2562 ซึ่งมีจำนวนนักศึกษามีแนวโนม

เพิ่มขึ้น ไมมีนักศึกษาที่ลาออก ทั้งนี้ เปนผลจากการติดตามและใหคำปรึกษานักศึกษาของผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ในปการศึกษา 2563 ท่ีมีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จำนวน 6 คน และมีนักศึกษาชั้นปท่ี 
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2 ลาออก 2 คน คิดเปน 14% ซ่ึงสหาเหตุการลดลงของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และการลาออกระหวางการศึกษา นาจะ

มาจากปญหาการระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงไปกลาวถึงมาแลวในเบื้องตน 

ตารางท่ี 11.1 การคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวนท่ี

ลงทะเบียน 

จำนวนของนักศึกษาท่ีคงอยู รอยละของนักศึกษาท่ีไม

ศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 

1 ป 2 ป ≥ 3 ป 1 2 

2559 30 12 16 2 - 12.5 

2560 40 9 10 21 - - 

2561 44 8 8 29 - - 

2562 28 14 8 6 - - 

2563 34 6 12 16 - 14.2 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement  

ระยะเวลาท่ีนักศึกษาใชในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน 2 แผนหลัก คือแผนท่ีเนนการ

วิจัย (แผน ก) และแผนท่ีเนนการเรียนนอกเวลา (แผน ข) ซ่ึงระยะเวลาในการศึกษาในแผน ก แสดงดังตารางท่ี 

11.2 และระยะเวลาในการศึกษาในแผน ข แสดงดังตารางท่ี 11.3 

ตารางท่ี 11.2 ระยะเวลาในการศึกษาในแผน ก  

ปการศึกษา จำนวนท่ีลงทะเบียน จำนวนของนักศึกษาท่ีจบภายในระยะเวลา 

2 ป 2.5 ป > 2.5 ป 

2559 11 - - - 

2560 30 2 - 3 

2561 36 - - - 

2562 28 - - 6 

2563 34 - - 6 
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ตารางท่ี 11.3 ระยะเวลาในการศึกษาในแผน ข 

ปการศึกษา จำนวนท่ีลงทะเบียน จำนวนของนักศึกษาท่ีจบภายในระยะเวลา 

2 ป 2.5 ป > 2.5 ป 

2559 8 - - - 

2560 8 - - - 

2561 8 1 6 - 

2562 1 - - 1 

2563 - - - - 

โดยเฉลี่ยในแผน ก พบวาในชวงแรกใชเวลาเรียน 3 ป ซึ่งทางวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงมีการ

ประชุมคณาจารย เพ่ือหาแนวทางใหนักศึกษาจบตามระยะเวลาท่ีกำหนดคือ 2 ป ซ่ึงจะพบวานักศึกษามีแนวโนมท่ี

จะจบการศึกษาใน 2 ป ซึ่งไมเกินระยะเวลาโดยเฉลี่ยของสถาบันฯ ท่ี 4 ป โดยมีการดำเนินงานไดแก การจัดการ

ปฐมนิเทศเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับขอกำหนด รูปแบบ ระยะเวลาการสอบประมวลความรู การสอบวิทยานิพนธ ให

ชัดเจน เพื่อใหนักศึกษาใชวางแผนการเรียนไดดีขึ้น และเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาอยางใกลชิด 

เพ่ือติดตามผลตอไปวาสามารถขับเคลื่อนใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนได ในป 2562 และ 

2563 พบวามีนักศึกษาแผน ก สำเร็จการศึกษาละ จำนวน 6 คนจากในป 2561 ที่ไมมีนักศึกษาแผน ก สำเร็จ

การศึกษาเลย และมีแนวโนมวานักศึกษาคงคางตามตารางที่ 11.1 จะสำเร็จการศึกษาที่ระยะเวลามากกวา 2.5 ป 

ซ่ึงทางวิทยาลัยมีแผนจะดำเนินการดานการปฐมนิเทศ และประชุมคณาจารยเปนประจำมากข้ึน  

สำหรับ แผน ข พบวานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน 2 ป มีเพียง 1 คน นอกจากนั้นสำเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลา 2.5 ป เนื่องจากนักศึกษารับเขาในภาคเรียนท่ี 2 ทำใหระยะเวลาในการคนควาอิสระนอยจึงใชเวลาเพ่ิม

อีกหนึ่งภาคการศึกษา และสำเร็จการศึกษาที่ระยะเวลามากกวา 2.5 ป 1 คน ทางวิทยาลัยยังไมมีแผนในการ

ปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหนักศึกษาในแผน ข สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ป เนื่องจากยังไมมีแผนการรับ

นักศึกษาในแผนนี้เพ่ิมเติม 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement  

ที่ผานมาตั้งแตปการศึกษา 2557-2562 มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 24 คนและมีการ

สำรวจการไดงานทำของนักศึกษาซึ่งจัดทำในระดับสถาบัน พบวาบัณฑิตไดงานทำภายในระยะเวลา 6 เดือน 
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100% รวมนักศึกษาที่ตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ซึ่งเปนแนวโนมที่ดี แตอยางไรก็ควรมีการติดตาม

ขอมูลการไดงานทำของนักศึกษาเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพในกรณีที่อัตราการไดงานทำของนักศึกษาลดลง ซ่ึง

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการไดงานทำของสถาบันฯ พบวาเปนไปตามมาตรฐานเฉลี่ยที่ 90% สำหรับบัณฑิตท่ี

สำเร็จการศึกษาในป 2561 เปนนักศึกษาในแผน ข ซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีมีงานทำอยูแลว จึงไมสามารถนำมาประเมิน

อัตราการไดงานทำไดอยางเหมาะสม 

สำหรับบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในป 2563 เปนชวงท่ีผูจบการศึกษา อยูระหวางการสำรวจขอมูล 

ตารางท่ี 11.4 การไดงานทำของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปการศึกษา 

 

จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา รอยละของนักศึกษา 

ไดงานทำ ศึกษาตอ รวม 

2557 3 3 - 100 

2558 2 1 1 100 

2559 0 - - 100 

2560 5 4 1 100 

2561 7 7 - 100 

2562 7 7 - 100 

2563 6 N/A - N/A 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 

and benchmarked for improvement  

เนื่องจากการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโทจะตองมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารท่ีกำหนดตามเกณฑสถาบัน การกำหนดหัวขอวิจัยวิทยานิพนธมีการ

แจงใหคณาจารยและนักศึกษาทราบอยางทั่วถึง วานักศึกษาในหลักสูตรจะตองทำวิทยานิพนธในการกลั่นกรอง

ความเหมาะสมของหัวขอและปริมาณงานวิจัย ผลงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรในป

การศึกษา 2560 ถึง 2563 ดังแสดงในตารางท่ี 11.5 
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ตารางท่ี 11.5 ผลงานและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน 

จากตารางที่ 11.5 ในปการศึกษา 2560 จะเห็นไดวานักศึกษามีการตีพิมพผลงานประเภทบทความวิจัย

ระดับนานาชาติ จำนวน 6 ผลงานตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 30 คน ซึ่งโดยเฉลี่ยคิดเปน 0.20 

ผลงานตอคน ซึ่งเห็นวาตองมีการปรับปรุงเพื่อรักษาระดับผลงานหรือเพิ่มผลงานใหมากขึ้น อยางไรก็ตามจำนวน

นักศึกษาที่ตีพิมพจะเทากับจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาโดยเฉลี่ย 1 บทความวิจัยตอจำนวนนักศึกษา 1 คน ใน

ปการศึกษา 2561 และ 2562 พบวานักศึกษามีการตีพิมพผลงานประเภทบทความวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 10 

ผลงาน และ 8 ผลงาน ตามลำดับ ตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ซึ่งโดยเฉลี่ยคิดเปน 0.23 ผลงาน

ตอคน ในป 2561 และ 0.29 ผลงานตอคน ซ่ึงจะเห็นวาตองมีผลงานเพ่ิมข้ึน  

สำหรับปการศึกษา 2563  พบวานักศึกษามีการตีพิมพผลงานประเภทบทความวิจัยระดับนานาชาติ 

รวมกับอาจารยที่ปรึกษาจำนวน 5 คน 5 ผลงาน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 34 คน ซึ่งโดยเฉลี่ยคิด

เปน 0.15 ผลงานตอคน ซึ่งจะเห็นวามีจำนวนผลงานลดลงกับปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนผลโดยตรงมาจากปญหา

สภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงทำใหนักศึกษาไมสามารถดำเนินการวิจัยไดอยางเต็มท่ี 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 

for improvement 

 ในระดับสถาบันมีการสำรวจระดับความพึงพอใจของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกับสถาบันพบวา

มีคาเฉลี่ยสูงกวาคณะอื่นในบางทักษะ มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาผานการประเมินประสิทธิผลผาน

ระบบของสถาบัน ซึ่งนำมาอุปมาในดานความพึงพอใจของศิษยเกา อยางไรก็ตามยังไมมีการสำรวจความความพึง

 

ปการศึกษา 

จำนวน

นักศึกษา 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 
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2560 6 6        6 

2561 9 10       10 

2562 8 8       8 

2563 5 5       5 
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พอใจของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และขาดการนำมาเทียบเคียงกับมาตรฐานของสถาบันฯ ซ่ึงจะไดดำเนินการหา

ขอมูลมาตรฐานของสถาบันฯ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนใกลเคียงกันเพ่ือมาเทียบเคียง

และวิเคราะหตอไป   
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ภาคผนวก ก 

รายงานความกาวหนาการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
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ภาคผนวก ข 

สรุปคะแนนประเมินตนเองและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการปการศึกษา 2563 
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ผศ. ดร.เลิศศักดิ์  เลขวัต โทรศัพทสายใน 2152 

รองคณบดี ฝายงานแผน การเงิน บุคลากร และ พัสดุ 

รศ.ดร.ชานนท วริสาร 

ผูจัดทำรายงาน 

ผศ.ดร.ฉัตรพล  ภคศิริ หัวหนาภาควิชา 

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ มรรคเจริญ ผูชวยคณบดี 

รศ.ดร.จตุพร ทองศรี อาจารยประจำ 

อาจารยประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

ผศ.ดร.ฉัตรพล   ภคศิริ หัวหนาภาควิชา 

ผศ.ดร.กมล  วสะภิญโญกุล ผูชวยคณบดี 

รศ.ดร.จตุพร  ทองศรี ผูชวยคณบดี 

ผศ.ดร.วิไลลักษณ  ศิริวงศรังสรรค อาจารยประจำ 

ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน อาจารยประจำ 

รศ.ดร.ชานนท  วริสาร อาจารยประจำ 

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ มรรคเจริญ อาจารยประจำ 

ผศ.ดร.สันทัด  ชูวงคอินทร อาจารยประจำ 

ดร.คมกฤษ จักษุคำ อาจารยประจำ 

ดร.คมสิน  โคตรมูล อาจารยประจำ 

ดร.พลอยไพลิน  ยงศิริ อาจารยประจำ 

เจาหนาท่ีประสานงานขอมูล วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

นางสาววนิดา  นพรัตน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางจินตนา  ทิพยจักษุรัตน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวภิณญาพัชญ  ตั้งพรอมจิตต เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาววันทนา  ชางชัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวธิดารัตน เพ็งพี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวภวรรณตรี  บอไทย นักวิทยาศาสตร 
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นางสาวพิมพาภรณ  ม่ันพิริยะกุล นักวิทยาศาสตร 

นายพิจิตร  คชชา วิศวกร 

นายนฤชิต  สรอยเพ็ชร วิศวกร 

นายธีรวัฒน  ทองลอย วิศวกร 
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