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คำนำ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563 หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดทำขึ้นโดยใชระบบการประกันคุณภาพ CUPT (The 

Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) ในระดับหลักส ูตรใช เกณฑ 

ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ 

ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 โดยรายงานฉบับนี้ไดแสดงผลการประเมินตนเอง

ตามเกณฑของ AUN-QA ท่ีมุงเนน Expected Learning Outcome (ELOs) และการประเมิน 7 ระดับ รวมท้ัง

การดำเนินงานอยางเปนระบบเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ไดตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมี

ความมุงมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานทางดานการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เพื่อคุณภาพของผลผลิตตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของสถาบันและเพื่อเปนหลักฐานทางการศึกษาที่จะเผยแพรให

ประชาคมรับทราบและเปนประโยชนตอการศึกษาของสถาบันและประเทศชาติตอไป  

 

 

(ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท) 

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
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สารบัญ 

 หนา 

คำนำ I 

สารบัญ II 

องคประกอบท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

- สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร 1 

- ระดับการประเมินคุณภาพตามเกณเกณฑ AUN QA 2 

ผลการดำเนินงาน ตามองคประกอบการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA(ภาคภาษาไทย) 

AUN.1 Expected Learning Outcomes 4 

AUN.2 Program Specification 12 

AUN.3 Program Structure and Content  24 

AUN.4 Teaching and Learning Strategy 29 

AUN.5 Student Assessment 39 

AUN.8 Student Quality and Support 46 

AUN.11 Output 59 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. สรุปคะแนนการประเมินตนเองและขอเสนอแนะ ปการศึกษา 2562 63 
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องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA 

 ดำเนินการโดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ประกอบดวย 11 ตัว

บงชี้ 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.6 Academic Staff Quality        

AUN.7 Support Staff Quality        

AUN.8 Student Quality and Support        

AUN.9 Facilities and Infrastructure        

AUN.10 Quality Enhancement        

AUN.11 Output        

 

 หมายเหตุ: การประเมินตนเองของปการศึกษา 2563 ใชตัวบงชี้ 1-5, 8 และ 11   
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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 หรือไมด ี 

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 

(Example of best 

practices)  

การทำประกันคุณภาพเพ่ือตอบสนองเกณฑการประเมินเปน

ตัวอยางของ แนวปฏิบัติท่ีดีมากในสาขานั้น ๆ หลักฐานท่ีใช

สนับสนุนแสดงใหเห็นวา การทำประกันคุณภาพไดถูกนำมา

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล การทำ ประกันคุณภาพใหผลลัพธท่ีดี

มาก และมีแนวโนมการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน ตามลำดับ  
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เกณฑการประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คำอธิบาย 

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 Expected Learning Outcome 

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        

ผลการดำเนินงาน 

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

vision and mission of the university 

หลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ที่ใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรปรับปรุงในป 2559 โดยใชเกณฑ

ของกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห งชาต ิ  (Thai Qualification Framework for Higher 

Education, TQF) และไดปรับปรุงผลการเรียนรูคาดหวังในป 2562 โดยกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร 3 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาประยุกตทักษะความรูที ่เรียนมาในการแกไขปญหาในระบบการผลิตอยางเปนระบบ 

(Apply knowledge to solve manufacturing problems with organized ways of thinking)  

2. นักศึกษาวิเคราะหและประเมินปญหาและความตองการในระบบการผลิต (Analyze and evaluate 

problems and needs in manufacturing)  

3. นักศึกษาสรางทักษะใหม ๆ เพื่อใชในระบบการผลิตจากการบูรณาการศาสตรตางๆ (Create new 

skills in manufacturing by applying multidiscipline) 

4. นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมในระบบการผลิต (Develop innovation in manufacturing)  

โดยผลการเรียนรูคาดหวังไดมีการปรับปรุง ตามมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของวิทยาลัยนวัตกรรมการ

ผลิตขั้นสูง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร คือ “ผลิตบุคลากรดาน

วิศวกรรมศาสตร มีความรูความสามารถทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิทยาการขั้นสูงดานระบบ

การผลิตในอุตสาหกรรม” โดยปรัชญาดังกลาวมีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และ พันธกิจ ของ

วิทยาลัยฯ ซ่ึงไดแก 
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ปรัชญา    

- ผลิตบุคลากรและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง  

วิสัยทัศน    

- ผูนำนวัตกรรมและองคความรูดานการผลิตข้ันสูงของประเทศ  

(Leader of innovation and knowledge in advanced manufacturing in Thailand) 

พันธกิจ    

1. ผูนำนวัตกรรมและองคความรูดานการผลิตข้ันสูงของประเทศ 

(Leader of innovation technologies for advanced manufacturing) 

2. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรใหเปนผูนำดานอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง  

(Produce students with leaderships in advanced manufacturing)  

3. เปนผูนำการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชยดานอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูงดวยการตอยอดงานวิจัย  

(Leader in research and development of commercial products in advanced 

manufacturing) 

4. เปนผู นำเครือขายความรวมมือวิชาการและวิจัยกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั ้งในและ

ตางประเทศ  

(Leader in collaboration with government and private sector in advanced 

manufacturing) 

คานิยม 

- A: Aim high (มีเปาหมาย มี passion มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ) 

- M: Mile stones (มีวินัย มีความมุงม่ัน) 

- I: Integrity and Innovation (ซ่ือสัตย มีความคิดสรางสรรค) 

- S: Systematics (ทำงานเปนระบบ มีทีมเวิรก) 

 

ผลการเรียนรูคาดหวังของหลักสูตรดังกลาว ยังสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งไดแก “เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ใน 10 

ของภูมิภาคอาเซียน ในป ค.ศ. 2020” 

กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดังกลาวมีการจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

เชิญผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก ซึ่งไดแก ผูใชบัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคและอุตสาหกรรม

ยานยนต มาใหขอคิดเห็นและขอมูลเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตที่ตองการในการทำงาน รวมถึงรายวิชาที่ควร
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จะตองปรับปรุงในหลักสูตร นอกจากนี้ยังนำขอมูลเก่ียวกับสถานการณของสังคมผูสูงอายุมาปรับปรุงหลักสูตร

เพ่ือดึงดูดวิศวกรเขามาเรียนในหลักสูตรมากข้ึน 

มีการดำเนินการเพื่อใหการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไดรับการถายทอดในระดับปฏิบัติสูรายวิชาใน

รูปแบบแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

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

ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

วิทยาลัยฯ คาดวาผลการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ เปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดเปนอยางดี โดย

พิจารณาไดจากรอยละของนักศึกษาที่ไดรับงานทำภายในหนึ่งป ซึ่งมีคาถึง 100.0 และคะแนนความพึงพอใจ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พังประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ซึ่งมีคามากกวา 4.50/5 จากการตอบ

แบบสอบถามเม่ือปการศึกษา 2561 

อยางไรก็ดี ผลการเรียนรูคาดหวังดังกลาวยังไมไดนำความคิดเห็นจากศิษยเกามาใชระหวางปรับปรุง 

เนื่องจากในชวงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ยังไมมีศิษยเกามากนักที่จบจากหลักสูตรนี้ ทำใหไดขอมูลไม

เพียงพอ ซ่ึงในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไปจะมีการนำความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนี้มาพิจารณา

ดวย 

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

outcome 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (นานาชาติ) ที่ใชอยูในปจจุบันเปน

หลักสูตรปรับปรุงของพ.ศ. 2559 ไดกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสำหรับวิชาทั่วไปและวิชา

เฉพาะ  ซึ่งผลการเรียนรูคาดหวังทั้ง 4 ขอ ถูกออกแบบใหครอบคลุมทั้งผลการเรียนรูเฉพาะทาง (Specific 

learning outcomes) และผลการเรียนรูท่ัวไป (Generic learning outcomes) ดังแสดงในตาราง 1.2-1 

ตาราง 1.2-1 ประเภทของผลการเรียนรูคาดหวัง  

ผลการเรียนรูคาดหวัง (ELOs) ประเภทผลการเรียนรู 

1 ผลการเรียนรูท่ัวไป 

2 ผลการเรียนรูเฉพาะทาง 

3 ผลการเรียนรูเฉพาะทาง 

4 ผลการเรียนรูเฉพาะทาง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรครอบคลุมท้ังรายวิชาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะ ซึ่งสามารถจำแนก

กลุมของผลการเรียนรูคาดหวังเขากลุมทักษะทั้ง 6 ดานตามแผนผังของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) อัน

ไดแก การจดจำ  (Remember) การเขาใจ (Understand) การประยุกต (Apply) การวิเคราะห (Analyse) 
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การประเมิน (Evaluate) และ ความคิดสรางสรรค (Create) โดยในแตละหมวดจะมีรายวิชาในหลักสูตรท่ี

สอดคลอง ดังแสดงในตาราง 1.2-2 

ตาราง 1.2-2 ความสัมพันธระหวางทักษะ ผลการเรียนรูคาดหวัง และรายวิชา 

ทักษะตาม Bloom’s 

Taxonomy 

ผลการเรียนรูท่ี

สอดคลอง 

หมวดวิชาท่ีสอดคลอง 

การจดจำ (Remember) ขอ 1 หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิต

ข้ันสูง, หมวดวิชาเลือก, หมวดวิชาวิทยานิพนธ, 

หมวดวิชาสัมมนา,หมวดวิชาการวิจัย 

การเขาใจ (Understand) ขอ 1 หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิต

ข้ันสูง, หมวดวิชาเลือก, หมวดวิชาวิทยานิพนธ, 

หมวดวิชาสัมมนา,หมวดวิชาการวิจัย 

การประยุกต (Apply) ขอ 1 หมวดวิชาวิทยานิพนธ,หมวดวิชาการวิจัย 

การวิเคราะห (Analyze) ขอ 2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ,หมวดวิชาการวิจัย 

การประเมิน (Evaluate) ขอ 2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ,หมวดวิชาการวิจัย 

ความคิดสรางสรรค (Create) ขอ 3 และ ขอ 4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งหมดเนนการสอนผานการบรรยายในหองเรียน และ Project 

Based Learning โดยอาจารยผูเสนอแตละทานจะประยุกตการเรียน การสอน เทคนิคเฉพาะบุคคลเพื่อให

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

จากการท่ีหลักสูตรนี้เนนผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในระบบการผลิตขั้นสูง ดังนั้นผูมีสวนได-สวนเสีย

หล ักในหลักสูตรนี ้ค ือ “ภาคอุตสาหกรรม” ผลการเร ียนรู ท ี ่คาดหวังซ ึ ่งสะทอนความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมสามารถดูไดจากโครงการวิจัย “การจัดทำยุทธศาสตรผลิตและพัฒนาคนใหสอดคลองกับ

ความตองการของภาคอุตสาหกรรม” ดังแสดงในรูป 1.3-1 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย (TDRI) ประจำป 2555 ในรายงานนี้กลาววา ประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลก โดย

อุตสาหกรรมที่สำคัญมี 5 สาขาไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต, อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม, อุตสาหกรรม

อาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมไฟฟาและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในอุตสาหกรรม

เหลานี้จำเปนที่ตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ซึ่งที่ผานมา

อุตสาหกรรมเหลานี้ประสบปญหาคลาดแคลนแรงงา นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีความรูความสามารถใน

สาขาดังกลาว ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยใดท่ีเปดสอนในสาขาระบบการผลิต เพ่ือ

เปนการเพิ่มทรัพยากรบุคคลทางดานวิศวกรรมระบบการผลิต ในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน

การผลิตในอุตสาหกรรมไทยใหสูงขึ ้น ทางวิทยาลัยฯ จึงเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง เมื่อนักศึกษาเรียนจบในหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวังจะตอบสนองความ

ตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในสาขานี้ของภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี  

หลักสูตรมีวิธีการสื่อสารผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกับผูมีสวนได-สวนเสียผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. การทำการทดลองดวยโจทยวิจัยจริงจากภาคอุตสาหกรรม  

รูป 1.3-1 สวนหนึ่งของรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ "โครงการจัดทำยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนา

กำลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม" ที่กลาวถึงอุตสาหกรรม 5 สาขาที่กำลังขาด

แคลน 
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โดยนักศึกษาจะไดรับโจทยปญหาวิจัยจริงจากภาคอุตสาหกรรมมาเปนโจทยปญหาหลักของตนเอง 

ดังนั้น ระหวางศึกษา นักศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาจะไดพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน

รับฟงขอเสนอแนะจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ในฐานะผูจางงานเพ่ือ

นำมาปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึงจัดหากิจกรรมท่ีสงเสริมผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตอไป 

2. การประชุม Technology Roadmap (TRM) รวมกับบริษัท โรงงาน และภาครัฐ 

วิทยาลัยฯ จะมีการจัดประชุม Technology Roadmap เพื่อหารืองานวิจัย และสอบถามความ

ตองการ เพื่อหาความรวมมือกับทางบริษัท และโรงงานตาง ๆ ทุกป อยางไรก็ดี ในปการศึกษา 

รูป 1.3-2 ตัวอยางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานเทคโนโลยีการผลิตกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมท่ี

เกิดข้ึนในปการศึกษา 2563 (ก) บริษัท เฟดเดอรัล อิเล็คตริค จำกัด และ (ข) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออก 

(ก) (ข) 

ความเห็นจากผูปกครอง 

และนักศึกษาทางเว็บไซต

วิทยาลัย และสื่อสังคมตางๆ 

ความเห็นทางแบบฟอรม

ประเมินนักศึกษาฝกงาน 

และสหกิจจากบริษัทตางๆ 

ความเห็นจากการประชุม 

Technology Roadmap 

จากบริษัทท่ีมีความรวมมือ 

ท่ีประชุมสาขา และอาจารย

ประจำวิทยาลัยฯ 

แนวทางการปรับปรุง

รายวิชาเรียนและหลักสูตร 

รูป 1.3-3 แผนผังแสดงระบบสำหรับการรับความคิดเห็นและคำแนะนำจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
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2562-2563 วิทยาลัยไมไดจัดงาน Technology Roadmap เนื่องจากสถานการณโรค COVID-19 

แตก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาครัฐและอุตสาหกรรมตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ดังแสดงใน

รูป 1.3-2 

3. เว็บบอรด เว็บไซต และสื่อโซเชียลตางๆ 

ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไปสามารถแสดงความเห็นเพ่ือนำมาใชในการปรับปรุง

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังได 

หลักสูตรนี้มีระบบสำหรับการรับความคิดเห็นและคำแนะนำจากผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางตางๆ 

แลวจึงนำมาจัดเปนหมวดหมู นำเสนอในคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยฯ  รวมถึงที่ประชุมอาจารย เพ่ือ

วิเคราะหแลวหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตอไป ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนผังไดดังรูปที่ 1.3-3 โดยมี

ตัวอยางแบบสำรวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตแสดงในรูป 1.3-4 

ดังนั้นหลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีความทันสมัยและตรงกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย จากผลการ

เรียนรูคาดหวังที่ตั้งไวเมื่อพิจารณาความสอดคลอง กับวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ ที่ตองการศูนยกลางนวัตกรรม

อุตสาหกรรมการผลิตขั ้นสูงแหงภูมิภาคอาเซียน  และสถาบันฯ ที ่ตองการเปนสถาบันอุดมศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน และภาคอุตสาหกรรมที่ตองการบัณฑิตที่สามารถ 

รูป 1.3-3 บางสวนของแบบประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 
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ปฎิบัติงานในระบบการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ผูปกครองที่ตองการใหนักศึกษามีความสามารถรอบ

ดาน  จะสามารถสรุปไดตามตาราง 1.3-1 

อยางไรก็ดี จะเห็นไดวาผลการเรียนรูคาดหวังดังกลาวยังไมไดนำความคิดเห็นจากศิษยเกามาใชระหวาง

ปรับปรุง เนื่องจากในชวงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ยังไมมีศิษยเกามากนักท่ีจบจากหลักสูตรนี้ ทำใหไดขอมูล

ไมเพียงพอ ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไปจะมีการนำความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนี้มา

พิจารณาดวย 

ตาราง 1.3-1 ระดับความสอดคลองของผลการเรียนรูคาดหวังของหลักสูตร กับผูมีสวนไดสวนเสียระดับตาง ๆ 

ผลการเรียนรูคาดหวัง 

(ELO) 

วิทยาลัยฯ สถาบันฯ ภาคอุตสาหกรรม ผูปกครอง 

1 มาก ปานกลาง มาก มาก 

2 มาก ปานกลาง มาก มาก 

3 มาก ปานกลาง มาก มาก 

4 มาก มาก มาก มาก 
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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        

ผลการดำเนินงาน 

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

ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยตองการการพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพใหมีความ

ทันสมัยโดยการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือการนำหุนยนตการผลิตเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งใน

อุตสาหกรรมฮารดดิสก อุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม ชิ้นสวนยานยนต และเครื่องใชไฟฟาท่ีมีการผลิตในประเทศ

ไทย ได กลายเปนอุตสาหกรรมที ่สร างรายไดเป นอันด ับตน ๆ ของประเทศ ด ังน ั ้นหลายบร ิษ ัทใน

ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความตองการวิศวกร และนักออกแบบที่มีความรูเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น เพื่อชวยแกไข

ปญหาตางๆในระบบการผลิต อาทิเชน การวางแผนการผลิต ระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติท่ีมีความแมนยำ 

และประสิทธิภาพสูง การวัดที่มีความละเอียดสูง ดังนั้นทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนน

การบูรณาการในหลายสาชาวิชาเขาดวยกันไดแก วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมระบบควบคุม และ การบริหารจัดการอุตสาหกรรม โดยจะเนนใหบัณฑิต

สามารถบูรณาการความรูจากหลายแขนงสำหรับงานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง มีทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม มี

ทักษะในการใชเครื่องมือจริงและสามารถปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงได บัณฑิตที่จบจะ

ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรจะ

เสริมสรางใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเมื่อจบการศึกษา โดยหลักสูตรมีโครงสรางแบงเปนหมวดวิชาท่ี

สอดคลองกับที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แบงไดออกเปน 3 แผนการ

ศึกษา คือ แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท  
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เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานิพนธท่ี กอใหเกิดความรูใหมหรืออาจกําหนดใหเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต มีจำนวนหนวยกิต 48 หนวยกิต 

แบงเปน 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ  48  หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา    1  หนวยกิต (เรียนโดยไมนับหนวยกิต)    

ค. หมวดวิชาการวิจัย      3  หนวยกิต (เรียนโดยไมนับหนวยกิต)  

ง. หมวดทดสอบความรู     0  หนวยกิต   

2. แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท 

เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ีมี คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม มีจำนวนหนวยกิต 48 หนวยกิต แบงเปน 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36  หนวยกิต    

ข. หมวดวิชาสัมมนา    1  หนวยกิต (เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

ค. หมวดวิชาการวิจัย    3  หนวยกิต (เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 6 หนวยกิต    

จ. หมวดทดสอบความรู    0  หนวยกิต    

ฉ. หมวดวิชาเลือก     6  หนวยกิต  

3. แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 

เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ีมี คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม มีจำนวนหนวยกิต 72 หนวยกิต แบงเปน 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ   48  หนวยกิต    

ข. หมวดวิชาสัมมนา    1  หนวยกิต (เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

ค. หมวดวิชาการวิจัย    3  หนวยกิต (เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 9 หนวยกิต    

จ. หมวดทดสอบความรู    0  หนวยกิต    

ฉ. หมวดวิชาเลือก   15  หนวยกิต 

วิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาตาง ๆ มีดังนี้ 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ      

- 12018401 วิทยานิพนธ  

หมวดวิชาสัมมนา    

- 12018001 สัมมนา 
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หมวดวิชาการวิจัย       

- 12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต  

หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง   

- 12018811 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต   

- 12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการ 

- 12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม  

- 12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต     

- 12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการขนสงและการผลิต    

- 12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม  

- 12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับอุตสาหกรรม     

- 12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป   

- 12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม      

- 12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต   

- 12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1      

- 12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2 

- 12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3      

หมวดวิชาเลือก     

1. กลุ มว ิชาด านการจ ําลองทางคอมพิวเตอร ส ําหร ับว ิศวกรรม (Computer Simulation for 

Engineering)  

- 12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟาสําหรับประจุไฟฟาสถิตและ

การรบกวนทางไฟฟา  

- 12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง   

- 12018123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม   

- 12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม    

- 12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 

2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมข้ันสูง (Advanced Engineering Materials)        

- 12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส       

- 12018222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต     

- 12018223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลอืบฟลมบาง     

- 12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ    

3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System)      
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- 12018302 การเรียนรูของเครื่องจักร   

- 12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ  

- 12018321 การประมวลผลภาพ   

- 12018322 จักรกลวิทัศน   

- 12018323 การเรียนรูจดจําสําหรับจักรกลวิทัศน   

- 12018324 พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน   

- 12018325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม   

4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering)        

- 12018420 ฟสิกสของอุปกรณก่ึงตัวนํา   

- 12018421 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส   

- 12018422 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได   

- 12018423 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง   

- 12018424 เลเซอร         

- 12018425 นาโนโฟโตนิคส 

5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System)        

- 12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต   

- 12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงานสําหรับระบบสมองกลฝงตัว    

รูป 2.1-1 ตัวอยางผลประเมินการสอนของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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- 12018523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรส   

- 12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบสมองกลฝงตัว    

- 12018525 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสําหรับยุคไอโอที    

6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing 

for Data Storage)  

- 12018621 พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ 

- 12018622 การประมวลผลสัญญาณ       

- 12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล 

- 12018624 ทฤษฎีการเขารหัส   

- 12018625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใชงาน    

7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement)  

- 12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ      

- 12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต    

- 12018723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห     

      โดยวิชาท้ังหมดจะทำการจัดและเปดสอนใหแกนักศึกษาในเทอมตางไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา

อยางเหมาะสมตลอดการศึกษา และทำการวัดผลการเรียน และใหผูเรียนไดทำการประเมินผลจากการเรียนใน

วิชานั้น ๆ ภายหลังการศึกษาผานระบบออนไลน ตัวอยางดังแสดงในรูป 2.1-1 เพื่อจัดทำเปนขอมูลในการ

ประเมินวิชานั้น ๆ เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น และเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผู ใชบัณฑิตรวมดวยเพื ่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม และตรงตอความตองการของ

ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 

เพื่อใหเนื้อหาในหลักสูตรมีความยืดหยุน สามารถตอบสนองตอเทคโนโลยีการผลิตที่มีความเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว หลักสูตรจึงมีวิชา “หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง” จำนวน 3 รายวิชา บรรจุในหมวด

วิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง เพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถสอนเนื้อหาที่เปนที่ตองการและ

เปนท่ีสนใจในปจจุบนัและอนาคตได 

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

ขอมูลและเนื้อหารายวิชาทุกวิชาไดถูกระบุชัดเจนใน มคอ. 2 (ตัวอยางดังแสดงในรูป 2.2-1) ซึ่งนักศึกษา

ทุกคนจะไดร ับเมื ่อเร ิ ่มการศึกษา และนอกจากนี ้ย ังสามารถเขาถึงไดจากเว็บไซตของวิทยาลัยฯ  ท่ี 

http://www.ami.kmitl.ac.th/ เพื่อทำความเขาใจในการเรียนการสอนของหลักสูตร  โดยในรายละเอียด

อาจารยผูสอนจะระบุเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาในเอกสาร มคอ. 2  ซ่ึงอาจารยผูสอนจะจัดเนื้อหา

การสอนตามเอกสาร มคอ. 3 ของแตละรายวิชาโดยการวัดผล และหลักเกณฑการประเมินของแตระรายวิชา

นั้นจะยึดตามผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสูผลการเรียนรูคาดหวัง โดยแตละ

รายวิชาจะมุงเนนผลการเรียนรูท่ีตองการจากนักศึกษาซ่ึงกำหนดไวแตกตางกัน ดังนี้ 
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1. นักศึกษาจะตองไดร ับการพัฒนาใหมีความรู  ความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห 

สังเคราะหองคความรู และสรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัยดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- นักศึกษาจะสามารถทําการศึกษาคนควาดวยตนเองโดย สามารถคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาไดอยางเปนระบบ 

- นักศึกษามีการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นทั้งในและนอกชั ้นเรียนระหวางนักศึกษาหรือกับ

อาจารยท่ีปรึกษา  

- จัดทํารายงานผลการศึกษาคนควาตาง ๆ 

- การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ัน

สูง 

- การนําเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- สัมมนาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมข้ันสูงหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

2. นักศึกษาจะตองไดร ับการพัฒนาความรู  ทักษะ และประสบการณ ในดานภาวะผู น ําในการ

บริหารงานจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานสามารถเสริม

สรางความรักและสามัคคีใหเกิดแกบุคลากรประสานกับหนวยงานอื่นและเอกบุคคลยึดประโยชน

ของผูเรียนและสังคมเปนสําคัญ 

- การเสนอความคิดเห็นในรูปแบบรายงานผลจากการศึกษาคนควา โดยมีการแบงการทํางานเป

นกลุมซ่ึงตองผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําและรูจักการทํางานเปนกลุม และมีการสงเสริมใหนักศึกษา

รูจักใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการทํางาน หรือเพื่อการประสานงานและแบงภาระงานไดอยาง

รูป 2.1-1 ตัวอยางเอกสาร มคอ. 2 หนาท่ีระบุขอมูลและเนื้อหารายวิชา 
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เหมาะสม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใชในการเก็บขอมูล เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองหรือเพื่อการ 

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีการจัดทําโครงการและจัดงานสานสัมพันธระหวาง นักศึกษา บัณฑิตและคณาจารยโดย

นักศึกษาปจจุบัน เปนผูรับผิดชอบหลักในโครงการ 

3. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีระเบียบวินัย โดยตระหนักในการนําหลักคุณธรรมจริยธรรม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในสวนงานที่เกี่ยวของรวมทั้งสงเสริม

ใหผูเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

- มีการสงเสริมนักศึกษาเขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด มีความสม่ำเสมอในการเขาชั้นเรียน สง

รายงานและมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณทั้งในและ

นอกชั้นเรียน 

ความสัมพันธเหลานี้ถูกกำหนดอยูใน มคอ. 2 ดังแสดงตามตาราง 2.2-1 

ตาราง 2.2-1 การเชื่อมโยงความรับผิดชอบผลการเรียนรูรายวิชาไปยังผลการเรียนรูคาดหวัง 

ผลการเรียนรูรายวิชา 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลการเรียนรูคาดหวัง

ของหลักสูตร 
1 2 3 4 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

1. นักศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอน

ในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ  

2. นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการที่มีเหตุผล

สนับสนุนท่ีถูกตองและเท่ียงธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึง

ความคิดเห็นโดยคำนึงถึงความรูสึกตอตนเองและผูอ่ืน  

3. นักศึกษาสามารถชี้ใหสังคมเห็นปญหา ดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

หาแนวทางแกไขปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน

สังคมปจจุบัน 

4. นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ในการสงเสริมใหมีการประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในท่ีทํางานและในชุมชน 

5. นักศึกษาควรมีความซื่อสัตยและความสามัคคี เพื่อกอใหเกิดการยอมรับ

ในท่ีทํางานและชุมชน 

o   o 
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ผลการเรียนรูรายวิชา 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลการเรียนรูคาดหวัง

ของหลักสูตร 
1 2 3 4 

2. ความรู 

1. ความรูทางวิศวกรรมศาสตร  

2. ความรูในการประยุกตใชองคความรูทางวิศวกรรมศาสตร  

3. ความรูทางการวิจัย  

4. ความรูในการใชสื่ออิเล็กทรอนิคในการวิเคราะหและนำเสนองานวิจัย 

5. ความรูในการวิเคราะหถึงผลกระทบของงานวิจัยท่ีมีความสำคัญตอ

วิชาชีพ 

o o o o 

3. ทักษะทางปญญา 

1. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ ในการ

วิเคราะหประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

2. นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตาง ๆ 

เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหม 

3. นักศึกษาสามารถบูรณาการผลงานการวิจัยและทฤษฎีตางๆ ในสาขาวิชา

ท่ีศึกษาเพ่ือพัฒนาองคความรูท่ีสรางสรรคในข้ันสูง 

4. นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยท่ีซับซอนท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาตอยอด เพ่ือกอใหเกิดงานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมใหม ๆ 

5. นักศึกษาสามารถบูรณาการณแนวคิด ทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือ

ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

  o o 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยาง ถูกตอง 

เหมาะสมและชัดเจนตามสาขาวิชาท่ีศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของได 

2. นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาดานการพัฒนาการ

บริหารจัดการและการจัดการศึกษาท่ีซับซอนไดดวยตนเอง 

3. นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค   

5. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําท้ังในทางวิชาการและ วิชาชีพต

อหนวยงานและสังคมได 

o   o 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ o o o o 
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ผลการเรียนรูรายวิชา 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลการเรียนรูคาดหวัง

ของหลักสูตร 
1 2 3 4 

1. นักศึกษาสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนำมาใชใน

การศึกษาคนควาในประเด็นปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงได 

2. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการศึกษาคนควา และ

สื่อสาร  

4. นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ

และวิชาชีพรวมท้ังวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาท่ีสําคัญได 

5. นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาชวยสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพ่ือการ บริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาและพัฒนางาน ของ

ตนเองไดอยางถูกตองชัดเจนและรวดเร็ว 

ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเนื้อหา และความรูที่นักศึกษาไดรับมีความทันสมัยทันตอการพัฒนาตอ

ระบบการผลิตในอุตสากรรมที ่ม ีการพัฒนาอยางต อเน ื ่อง ทางว ิทยาลัยฯ ไดใช ข อม ูลที ่ได ร ับจาก

ภาคอุตสาหกรรมมาปรับปรุงรายวิชา มีการรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกันเขาดวยกันเพื่อใหเนื้อหาของ

หลักสูตรมีความกระชับมีการจัดลำดับการเรียนของแตละรายวิชา เพ่ือความเขาใจของนักศึกษา มีการปรับปรุง

เนื้อหาของแตละวิชา หรือยังรับความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมถึงความรู หรือความตองการจากทาง

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสอนเพ่ิมใหนักศึกษา นำความคิดเห็นมาพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึนตาม

รูป 2.2-1 ซ่ึงแสดงข้ันตอนการรับฟงขอมูลความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรเพ่ือมาเปนขอมูลใน

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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หากมีความจำเปนที่จะตองสอนเนื้อหาที่มีความทันสมัย อาจารยในหลักสูตรสามารถเลือกที่จะสอนใน

วิชา “หัวขอคัดสรรในเรื ่องระบบการผลิตขั้นสูง” จำนวน 3 รายวิชา ซึ่งบรรจุในหมวดวิชาพื ้นฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง โดยเนื้อหารายวิชาดังกลาวท่ีระบุไวในเอกสาร มคอ. 2 ถูกแสดงไวในรูป 2.2-2 

รูป 2.2-1 ลำดับความคิดกระบวนการรับความคิดเห็นเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ความเห็นจากผูปกครอง 

และนักศึกษาทางเว็บไซต

วิทยาลัย และสื่อสังคมตางๆ 

ความเห็นทางแบบฟอรม

ประเมินนักศึกษาฝกงาน 

และสหกิจจากบริษัทตางๆ 

ความเห็นจากการประชุม 

Technology Roadmap 

จากบริษัทท่ีมีความรวมมือ 

ท่ีประชุมสาขา และอาจารย

ประจำวิทยาลัย 

แนวทางการปรับปรุง

รายวิชาเรียนและหลักสูตร 

รูป 2.2-2 เนื้อหารายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1, 2 และ 3 ในเอกสาร มคอ. 2 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available 

to the stakeholders 

ในท่ีนี้ผูมีสวนไดและสวนเสียไดแก นักศึกษา ผูปกครอง บริษัท ฯลฯ สามารถรูถึงขอกำหนดของหลักสูตร

ไดจากเว็บไซตของทางวิทยาลัยฯ  และแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรซึ่งแสดงตัวอยางของแผนพับซึ่งแสดง

เง่ือนไขของหลักสูตรรายวิชาซ่ึงแสดงในรูป 2.3-1 และขอมูลของหลักสูตรเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดทำความ

เขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตรและความรับผิดชอบผลการเรียนรูรายวิชาแสดงในรูปท่ี 2.3-2 

ในการสื่อสารกับผูสนใจ และภาคอุตสาหกรรมไดเขาใจถึงหลักสูตร มากยิ่งขึ้นทางวิทยาลัยฯ จึงมีการ

จัดการประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตาง ๆ ท่ีสนใจ และยังไดมีการจัดแสดงเครื่องมือ และงานจากทางวิทยาลัย

ฯ ในงานประชุมตาง ๆ รวมถึงตอนรับบุคลากรภายนอกในการเยี่ยมชมวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

หลักสูตรและทางวิทยาลัยฯ  เพื่อใหผูสนใจทั้งภาคอุตสาหกรรมเองหรือผูปกครองไดเขาใจ และรับทราบถึง

ขอมูล ยกตัวอยางดังแสดงในรูป 2.3-3 ซึ่งแสดงถึงการเยี่ยมชมวิทยาลัย และระบบที่ทางวิทยาลัยฯ ได

พัฒนาข้ึน 

  

รูป 2.3-2 แผนพับขอมูลของหลักสูตรเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดทำความเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตร

และความรับผิดชอบผลการเรียนรูรายวิชา 
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รูป 2.3-3 ตัวอยางการเยี่ยมชมวิทยาลัยของบุคลากรภายนอก (ก) โรงเรียนสิริรัตนาธร (ข) งาน Open 

House  

(ก) (ข) 
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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        

ผลการดำเนินงาน 

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

learning outcomes 

รูป 3.1-1 สวนหนึ่งของแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีระบุไวในเอกสาร มคอ. 2  



 

AUN-QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

ปร.ด. สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
25 

รายวิชาในหลักสูตรไดถูกออกแบบเพื่อตอบสนองกับผลการเรียนรูคาดหวังทุกขอของหลักสูตร โดยในทุก

แผนการศึกษา นักศึกษาจะตองลงเรียนวิชาในหมวดวิทยานิพนธ หรือหมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ วิชาใน

หมวดสัมมนา และวิชาในหมวดวิชาการวิจัย (รายละเอียดดังกลาวไดถูกระบุไวในเอกสาร มคอ. 2) ซึ่งทำให

นักศึกษาไดรับผลการเรียนรูคาดหวังท้ังหมด  

นอกจากนี้ หลักสูตรในปจจุบันเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยในระหวางปรับปรุงหลักสูตร จะมี

แผนพัฒนาปรับปรุงซ่ึงอิงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ทำใหหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงนั้นตอบสนองตอผลการเรียนรู

คาดหวังท่ีตั้งไว โดยแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวไดถูกระบุไวในเอกสาร มคอ. 2 ดังแสดงในรูป 3.1-1 

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

is clear 

ในระหวางที ่ออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตร อาจารยของแตละรายวิชาจะออกแบบวิชาของตนให

ตอบสนองตอผลการเรียนรูอยางนอย 1 ขอ และในภาพรวมทุกวิชาจะตอบสนองผลการเรียนรูทุกขอ ซ่ึงจะทำ

ใหหลักสูตรตอบสนองผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีตั้งไว ผานทางผลการเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ดังท่ีไดวิเคราะหไวในตาราง 2.2-1 ในเกณฑ AUN-QA ขอ 2.2 

จากความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูท้ังสองแบบแลว จะไดจากแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping of Expected Learning 

Outcomes) โดยแผนที่ดังกลาวจะผานความเห็นชอบจากที่ประชุมการออกแบบหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และ

มีการบันทึกเปนเอกสาร แผนท่ีดังกลาวถูกแสดงในตาราง 3.2-2 โดยเครื่องหมาย , , และ  แสดงถึง

การเชื่อมโยงมาก ปานกลาง และนอย ตามลำดับ ดังนี้ 

ตาราง 3.2-2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูคาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชา 

รายวิชา 
ผลการเรียนรูคาดหวัง 

1 2 3 4 

แบบ 1.1 เขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท       

ก. หมวดวิทยานิพนธ     

12018401 วิทยานิพนธ      

ข. หมวดวิชาสัมมนา     

12018001  สัมมนา     

ค. หมวดวิชาการวิจัย     

12017602 ระเบียบวิธีวจิัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต     

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท     

ก. หมวดวิทยานิพนธ     
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12018501 วิทยานิพนธ      

ข. หมวดวิชาสัมมนา     

12018001 สัมมนา     

ค. หมวดวิชาการวิจัย     

12018602 ระเบียบวิธีวจิัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต     

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง     

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต     

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม      

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต     

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต     

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม     

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม     

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป     

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     

12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต     

12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1     

12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2     

12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3     

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี     

ก. หมวดวิทยานิพนธ     

12018401 วิทยานิพนธ 1     

ข. หมวดวิชาสัมมนา     

12018001 สัมมนา     

ค. หมวดวิชาการวิจัย     

12018602 ระเบียบวิธีวจิัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต     

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง     

12018811 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต     

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต     

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม      

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต     

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต     
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated, and up-to-date 

หลักสูตรมีการกำหนดโครงสรางอยางเปนระบบ เปนไปตามลำดับท่ีควรจะเปน และเชื่อมโยงกัน เริ่มจาก

ในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 ซ่ึงจะเรียนรายวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา เชน วิชาระเบียบวิธี

วิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต (Research Methodology for Manufacturing Process) จากนั้น

ในภาคการศึกษาตอ ๆ มา จะเรียนรายวิชาเฉพาะดาน เชน วิชาแบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรม

การผลิต จนถึงรายวิชาท่ีเปนการบูรณาการทักษะความรูท่ีเรียนมา เชน  วิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ ซ่ึงจะทำ

ใหนักศึกษาไดนำความรูท่ีเรียนมามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

นอกจากนี ้ในหลักสูตรยังมีว ิชาหัวขอคัดสรรในเร ื ่องระบบการผลิตขั ้นส ูง (Selected Topics in 

Advanced Manufacturing System) ซึ่งจะเปดโอกาสใหผู สอนนำองคความรูใหมดานระบบการผลิตมา

ถายทอดใหนักศึกษา ทำใหตัววิชามีความทันสมัยอยูเสมอ 

รายวิชาทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ อันไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

การเชื่อมโยงดังกลาวจะถูกแสดงผานทางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ซ่ึงแสดงไวในเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-

1 และ ตาราง 3.2-2 ซ่ึงทำใหตอบสนองตอผลการเรียนรูคาดหวังของหลักสูตรท้ัง 10 ขอ ดังท่ีระบุไวในตาราง

ท่ี 1.2-1 และ 2.2-1 

ในแตละรายวิชาเองก็ยังมีการปรับปรุงเนื้อหาอยูเสมอ ผานทางระบบเอกสาร มคอ. 5 มคอ. 3 และ มคอ. 7 

โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา ผูสอนจะนำผลการประเมินการเรียนการสอนและ

ขอเสนอแนะจากนักศึกษามาจัดทำเปน มคอ. 5 และนำมาปรับปรุงพัฒนาเนื้อหารายวิชาหรือกลยุทธการสอน 

ในการจัดทำ มคอ. 3 ของปการศึกษาถัดไป ทำใหรายวิชามีความทันสมัยอยางตอเนื่อง และเม่ือสิ้นปการศึกษา 

หลักสูตรจะทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรูปแบบของ มคอ. 7  ทำใหเห็นภาพรวมของการ

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม     

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม     

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป     

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     

12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต     

12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1     

12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2     

12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3     
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จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในรอบปการศึกษา และนำไปสูการวางแผน พัฒนา และปรับปรงุเนื้อหาและ

กลยุทธการเรียนการสอนของหลักสูตรตอไป  

นอกจากนี้ โครงสรางของรายวิชาและหลักสูตรโดยภาพรวมจะมีการปรับปรุงใหญทุก ๆ 5 ป ทำให

หลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ  

รูป 3.3-1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน จากหลักสูตรสูรายวิชา 
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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-lon  

learning  

       

 Overall opinion        

ผลการดำเนินงาน 

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

หลักสูตรใหความสำคัญเกี่ยวกับปรัชญาทางการศึกษาของสถาบันและมีการสื่อสารใหคณาจารยและ

นักศึกษาทราบอยางชัดเจน ทั้งในรูปแบบของแผนปายประกาศดังแสดงในรูป 4.1-1 และการบอกกลาวดวย

วาจา ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรทุกทานรวมถึงตัวนักศึกษาเองไดตระหนักถึงปรัชญา และอัตลักษณของสถาบัน

รวมถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของแตละหลักสูตรอยูเสมอ 

ปรัชญาของสถาบัน คือ การศึกษา วิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานที่ดีของการพัฒนา

ประเทศ นอกจากนี้ยังกำหนดเปนเอกลักษณของสถาบัน  คือ เปนสถาบันการศึกษาที่เนนความเปนเลิศ

รูป 4.1-1 ปายแสดงอัตลักษณของสถาบันรวมถึงผลการเรียนรูคาดหวังของหลักสูตรตาง ๆ ท้ัง 3 หลักสูตร

ของวิทยาลัย 
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ทางดานการสอนการวิจัยและการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ ่งปรัชญาของสถาบันได

ประกาศเอาไวอยางชัดเจนผานทางเว็บไซตของสถาบันดังแสดงในรูป 4.1-2 

เม่ือพิจารณาขอความขางตนจะเห็นวามีความสอดคลองกับบริบทของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ซ่ึงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี อีกทั้งเกณฑในการทำวิทยานิพนธยังมุงเนนไปที่การสรางงานวิจัยที่เปนนวัตกรรม นักศึกษาท่ี

จบหลักสูตรนี้จำเปนตองไดรับการตีพิมพผลงานการวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยางนอยหนึ่งเรื่อง

ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตนี้ดังแสดงในรูป 4.1-3 

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังไดเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูการทำวิจัยจากประสบการณจริงดังจะเห็นได

จากขอมูลในตาราง 4.1-1 และรูป 4.1-4 ที่แสดงถึงการรวมมือของวิทยาลัยฯ กับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา

ไดรับทุนตางๆ ที่ภาครัฐรวมกับภาคอุตสาหกรรม เชน ทุนพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) นักศึกษาไดมีโอกาสเขาไปทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไมใชเพียงแคการไดลง

มือปฏิบัติงานจริงแตยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูการทำงานเปนทีมอีกดวย 

ตาราง 4.1-1 รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับทุน พวอ . 

ช่ือนักศึกษา )อาจารยท่ีปรึกษา (  ภาคอุตสาหกรรม ปการศึกษา ระยะเวลา 

น.ส.นัชชา กันจาด 

(ผศ.ดร. จตุพร ทองศรี) 

ซีเกต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

การศึกษาและพัฒนาการถายเทความ

รอนในกระบวนการรีโฟลวสำหรบั

2561 2 ป 

รูป 4.1-2 ปรัชญาของสถาบันท่ีถูกระบุไวบนเว็บไซตของสถาบัน 
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โรงงานฮารดดิสกไดรฟโดยการใช

อากาศรอน 

น.ส.นภสัสร กิมาภรณ 

(ผศ.ดร. จตุพร ทองศรี) 

      ซีเกต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

การตรวจสอบเชิงทฤษฎีและเชิงตัวเลข

ของการถายเทความรอนในโดเมนของ

วัสดุของกระบวนการรีโฟลวสำหรับ

โรงงานฮารดดิสกไดรฟ 

2561 2 ป 
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รูป 4.1-4 การทำงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รูป 4.1-3 เง่ือนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes  

รูป 4.2-1 การจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนผานกลไกการจัดทำ มคอ. 3 และ 

มคอ. 5 

รูป 4.2-2 ตัวอยางวาระการประชุมของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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เพื่อใหการเรียนการสอนสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร วิทยาลัยฯ ไดมีการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนในหลักสูตร โดยกำหนดเปนวาระพิจารณาในการ

ประชุมกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา มีการพิจารณากำหนดอาจารยผูสอนท่ี

เหมาะสมพิจารณาวิธีการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาโดยใช

กลไกของการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ดังแสดงในรูป 4.2-1  

ในสวนของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการประชุมอยางนอยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง คือ 

กอนเปดภาคเรียนการศึกษา หลังสอบกลางภาค และหลังการสงเกรด พรอมทั้งมีขั้นตอนการทบทวน มคอ. 3 

และ มคอ. 5 ของทุกรายวิชาที่เปดการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ เพื่อสะทอนและตรวจสอบความเหมาะสม

ของเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน วิธีประเมินผล และแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนดัง

เอกสารวาระการประชุมในรูป 4.2-2 

นอกจากนี้แลวคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไดกำกับดูแลและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง

และขอบขายของเนื้อหาสาระที่ควรสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อใหตอบสนองผลการเรียนรูที ่คาดหวังของ

หลักสูตรและใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวาจากับคณาจารยประจำ

วิชา ในสวนของการจัดการเรียนการสอนเราไดมีการพานักศึกษาออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยจัดใหไป

เยี่ยมชมดูงานบริษัทท่ีเก่ียวของกับการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในทุกๆ ภาคการศึกษา ดังแผนการ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในรูป 4.2-3 

ดังนั้น ระหวางท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร จะไดทำและเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

ซ่ึงตอบสนองตอผลการเรียนรูคาดหวังทุกขอของหลักสูตร ดังตัวอยางกิจกรรมท่ีแสดงในตาราง 4.2-1 

ตาราง 4.2-1 กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร 

รูป 4.2-3 เอกสารการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา เรื่องการศึกษาดูงานบริษัทหรือหนวยงานภายนอก

ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
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ผลการเรียนรูคาดหวัง ตัวอยางกิจกรรม หมวดวิชา 

1. นักศึกษาตระหนักถึงความ

รับผิดชอบของตนในการทำงาน

เปนหมูคณะ 

- การทำสัมมนา 

- การศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

- หมวดวิชาสัมมนา 

2. นักศึกษาสรุปเนื้อหาท่ีเรียนได

อยางมีหลักการและเหตุผล 

- การสอบขอเขียน - หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- หมวดวิชาเลือก 

3. นักศึกษาเขาใจภาพรวมของ

เนื้อหาท่ีศึกษา 

- การสอบขอเขียน 

- การศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

- หมวดวิชาสัมมนา 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- หมวดวิชาเลือก 

4. นักศึกษาประยุกตทักษะความรูท่ี

เรียนมาในการแกไขปญหาใน

ระบบการผลติ 

- การสอบขอเขียน 

- การทำวิทยานิพนธ 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- หมวดวิชาเลือก 

- หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

5. นักศึกษาคิดอยางมีวิจารณญาณ

และอยางเปนระบบ 

- การสอบขอเขียน 

- การทำวิทยานิพนธ 

- หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

6. นักศึกษาแกไขปญหาในระบบการ

ผลิตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การทำสัมมนา 

- การทำวิทยานิพนธ 

- หมวดวิชาสัมมนา 

- หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

7. นักศึกษาวิเคราะหปญหาและ

ความตองการในระบบการผลิต 

- การทำวิทยานิพนธ - หมวดวิชาการวิจัย 

- หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

8. นักศึกษาประเมินปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในระบบการผลิตได 

- การทำสัมมนา 

- การทำวิทยานิพนธ 

- หมวดวิชาสัมมนา 

- หมวดวิชาการวิจัย 

- หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

9. นักศึกษาสรางทักษะใหมๆ เพ่ือใช

ในระบบการผลิตจากการบูรณา

การศาสตรตางๆ 

- การทำวิทยานิพนธ - หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

10. นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมใน

ระบบการผลติ 

- การทำวิทยานิพนธ - หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โครงสรางของหลักสูตรไดออกแบบใหมีกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาที่มีการปฏิบัติ เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและมีรายวิชาที่กำหนดรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสในการฝกการคิดวิเคราะห วางแผน แกปญหาและบูรณาการความรูเพ่ือ

สรางสรรนวัตกรรมและองคความรูใหม ๆ อาทิเชน วิชาสัมมนา วิชาวิทยานิพนธ ดังกำหนดไวใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 5 

นอกจากนั้น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับทุนพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) จากสำนักงานกองทุน

สนับยังไดถูกสงเขาไปรวมทำงานกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งวิทยาลัยฯ ถือวาเปนอีกหนึ่งกลยุทธของวิทยาลัยฯ  

ที่พยายามผลักดันใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองคความรูของนักศึกษากอใหเกิดการเรียนรูตลอด

ชีวิตพรอมทั้งยังเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมอีกดวย รูป 4.3-1 

รูป 4.3-1 ตัวอยางสัญญารับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม 
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เปนตัวอยางสัญญารับทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื ่ออุตสาหกรรมของนักศึกษาวิทยาลัย

นวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหอาจารยไดทำงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอยอดองคความรู

และสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาแตละทาน

นอกจากจะไดศึกษาในรายวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฏีแลวยังมีโอกาสไดใชและพัฒนาองคความรูของตัวเองที่มี

อยูเพื่อสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถใชงานไดจริงอีกดวย นอกจากนั้นแลวเรายังจัดใหมี

การนำเสนอกลุมยอยเพ่ือถายทอดองคความรูท่ีเกิดข้ึนหลังโครงงานสำเร็จแลวสูนักศึกษาคนอ่ืนดวย 

 นอกจากนั้น วิทยาลัยฯ ยังไดเชิญผูมีประสบการณตรงจากภาคอุตสาหกรรมหรืออาจารยผู มีความ

เชี่ยวชาญมาบรรยาย เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ ดังแสดงในรูป 4.3-2 

โดยวิทยาลัยฯ คาดหวังวาจะทำใหนักศึกษาเกิดทักษะความใฝหาความรูตลอดเวลา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

รูป 4.3-2 การเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ มาบรรยายใหนักศึกษา 

รูป 4.3-3 ตัวอยางเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2559 
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รวมถึงมีการใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยกำหนดใหนักศึกษาทุกคนตองผานการเรียน

ภาษาอังกฤษดังกลาวกอนสำเร็จการศึกษาตามขอกำหนดสถาบันดังตัวอยางเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2559 ดังรูป 4.3-3 

ตาราง 4.3-1 แสดงตัวอยางของกิจกรรมที่กอใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) 

และหมวดวิชาท่ีมีกิจกรรมดังกลาว 

ตาราง 4.3-1 ตัวอยางกิจกรรมท่ีกอใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และหมวดวิชาท่ีมีกิจกรรมดังกลาว 

ตัวอยางกิจกรรมท่ีกอใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตในหลักสูตร หมวดวิชาท่ีมีกิจกรรมดังกลาว 

- การฝกทักษะการปฏิบัติจริง - หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

- หมวดวิชาการวิจัย 

- การใฝหาความรูใหม ๆ ในดานเทคโนโลย ี - หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

- หมวดวิชาสัมมนา 

- ทักษะภาษาอังกฤษ - หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

- หมวดวิชาสัมมนา 
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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        

ผลการดำเนินงาน 

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

expected learning outcomes 

กระบวนการรับผูเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ เปนไปตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบังดังแสดงในรูป 5.1-1 โดยหลักสูตรเปนผูกำหนดคุณสมบัติเฉพาะกอนสงใหสถาบันเพ่ือ

จัดทำประกาศรับสมัคร มีการแตงตั ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกดวยการสอบสัมภาษณโดย

กรรมการประจำหลักสูตร ในการสัมภาษณนักศึกษานั้น วิทยาลัยฯ ไดมุงเนนถึง 2 ประเด็นหลักท่ีสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร นั่นคือ  

- นักศึกษาสามารถเรียนรูและวิเคราะหการแกปญหาทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง  

(ตรงกับผลการเรียนรูคาดหวังขอท่ี 1) 

- นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู จากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสำหรับการแกปญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม  

(ตรงกับผลการเรียนรูคาดหวังขอท่ี 2, 3, และ 4) 
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นอกจากนั้นการสอบสัมภาษณจะทำใหไดขอมูลเก่ียวกับทัศนคติและเปาหมายของผูสมัครเรียน งานวิจัยท่ี

สนใจ รวมถึงความรู ทักษะและประสบการณท่ีผานมา ขอมูลท้ังหมด รวมกับผลการเรียนในทะเบียนการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือโท สามารถใชประเมินสมรรถนะของผูที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตร และใชประกอบใน

การคัดกรองนักศึกษาในการรับเขา เปนการประเมินความพรอมและลักษณะ (Profile) ของผูที่จะมาเขาเรียน

ในหลักสูตร ทำใหสามารถกำหนดไดวาผูเรียนคนไหนควรจะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาใด งานวิจัยที่สนใจ
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สอดคลองกับอาจารยที่ปรึกษาทานใดมากที่สุด และยังใชในการเตรียมกลยุทธการเรียนการสอนใหสอดคลอง

รูป 5.1-1 ประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเรื่องการรับบุคคลเขาศึกษา

ตอระดับบัณฑิตศึกษา 

รูป 5.1-2 ผลการสอบสัมภาษณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( )บางสวน  
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กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ดัวตัวอยางในรูป 5.1-2 ซ่ึงแสดงผลการสัมภาษณนักศึกษาท่ีสมัครเขา

เรียนประจำภาคการศึกษาหนึ่ง ท่ีกรอกโดยคณะกรรมการหลักสูตร 

นอกจากนี้ในระหวางการศึกษาในแตละวิชาของแตละภาคการศึกษา ยังมีการติดตามประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาโดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของรายวิชา ตามกลไกของ TQF ไดแก 

ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตางๆ การนำเสนอในรายวิชาสัมมนา ผลการทำวิทยานิพนธ เปนตน อีกทั้งยังมี

การติดตามความกาวหนาของนักศึกษา เชน การสอบโครงรางวิทยานิพนธเพื่อทดสอบความรูแสดงถึงความ

พรอมในการทำวิทยานิพนธ เพ่ือใหการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเราไดแบงหัวขอของการประเมิน

ออกเปนหลายหัวขอ ดังแสดงในรูป 5.1-3 ซึ่งนักศึกษาจะถูกประเมินการสอบจากคณะกรรมการทั้งหมด 5 

ทาน และจะมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกสภาบันเปนผูรวมประเมินดวยทุกครั้ง 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students  

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาสำหรับรายวิชาตางๆ จะกำหนดไวใน มคอ.3 รายวิชา และ course 

syllabus ดังแสดงในรูป 5.2-1 ซึ ่งเปนตัวอยาง Course syllabus ของรายวิชาสัญญาณและระบบ โดยจะ

ชี้แจงใหนักศึกษาทราบตั้งแตครั้งแรกที่เขาสอน ทั้งกิจกรรมการประเมิน วิธีการประเมินรวมถึงการตัดเกรดซ่ึง

สวนใหญจะใชวิธีอิงเกณฑ และการประเมินโดยผูสอนเปนหลัก ยกเวนรายวิชาบางวิชาที่มีความเหมาะสมของ

การใชวิธีการประเมินนอกเหนือไปจากผูสอน จำเปนตองไดรับการประเมินจากคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญใน

เนื้อหาเปนผูรวมประเมิน อาทิเชน วิชาสัมมนา ดังรูป 5.2-2 ที่แสดงถึงเกณฑการประเมินวิชาสัมมนาซึ่งมี

กรรมการรวมถึง 3 ทาน และหนึ่งในกรรมการตองเปนผูเชี่ยวชาญในงานดานนั้น ๆ ดวย นอกจากนี้วิชาสัมมนา

รูป 5.1-3 ตัวอยางแบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ 
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และการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีแบบประเมินที่ไดกำหนดหัวขอการประเมิน

อยางชัดเจนและมีการแจงใหนักศึกษาไดทราบดังที่ไดอธิบายไวในหัวขอกอนหนา นอกจากนั้น ทางวิทยาลัยฯ 

ยังไดรณรงคใหนักศึกษาเขารวมฟงการสอบสัมมนาและการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาคนอื่นกอนที่จะข้ึน

สอบเองเพ่ือใหทราบถึงวิธีปฏิบัติรวมถึงแนวทางในการตอบคำถามกอนข้ึนสอบดวยดังแสดงในรูป 5.2-3 

รูป 5.2-1 ตัวอยาง Course syllabus ของรายวิชาสัญญาณและระบบ 

 

รูป 5.2-2 เกณฑการประเมินวิชาสัมมนาซ่ึงมีกรรมการรวมถึง 3 ทานและหนึ่งในกรรมการตองเปน

ผูเชี่ยวชาญในงานดานนั้น ๆ (ตัวอยางจากนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากในปการศึกษา 2563 

ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสอบวิชาดังกลาว)  

 



 

AUN-QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

ปร.ด. สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
44 

 

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

validity, reliability and fairness of student assessment 

มาตรฐานและเกณฑที ่ใชในการประเมินนักศึกษามีความชัดเจนและแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา 

โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนาและการสอบวิทยานิพนธ การประเมินโดยท่ัวไปมีความถูกตองเชื่อถือได ตามท่ีแสดง

ในรูป 5.1-3 และ 5.2-2 อยางไรก็ตามรูปแบบการประเมินโดยวิธีการเทคนิคใหม ๆ ยังมีนอยทั ้งนี ้อาจ

เนื่องมาจากคณาจารยยังคุนเคยกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมๆ และยังไมสามารถคิดวิธีการประเมิน

แบบใหม ๆ ทางหลักสูตรจะไดนำเสนอใหคณะไดจัดอบรมคณาจารยใหไดเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning รวมถึงวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบตาง ๆ 

ตอไป  

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

หลักสูตรมีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของวิธีการประเมินที่ใชในแตละรายวิชาโดยกลไกของ

การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 นอกจากนั้นแลวขอมูลที่ไดจากนักศึกษาผานขอเสนอแนะในระบบของ มคอ. 

5 ดังรูป 4.2-1 จะไดถูกนำมาเขาวาระการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยกำหนดเปนวาระ

การประชุมของคณะกรรมการประจำหลักสูตร พิจารณาในประเด็น ความเหมาะสมของกิจกรรมการประเมิน 

ลักษณะคำถามในขอสอบท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา และถามี

ขอเสนอแนะก็จะแจงกลับใหอาจารยประจำวิชารับทราบเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไปดังแสดง

ในรูป 4.2-2 

5.5 Students have ready access to appeal procedure  

รูป 5.2-3 บรรยากาศนักศึกษาเขารวมฟงการสอบสัมมนาและการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาคนอ่ืน 

รวมถึงการอบรมนักศึกษากอนข้ึนสอบ (รูปนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากในปการศึกษา 2563 ไม

มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสอบวิชาดังกลาว) 
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หลักสูตรมีกระบวนการที่ใหโอกาสนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยผูสอนเพื่อขอทราบผลการประเมินท่ี

นักศึกษามีขอสงสัยไดรวมถึงสามารถยื่นคำรองใหอาจารยผูสอนตรวจสอบความถูกตองของคะแนนหรือเกรด

ไดผานการยื่นคำรองท่ัวไปดังแสดงในรูป 5.5-1 นอกจากนี้เกณฑตาง ๆ ดังกลาวมีความยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียน ซึ่งการปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมินในรายวิชาตาง ๆ จะมีการแจงในท่ี

ประชุมกรรมการหลักสูตรในชวงหลังสอบกลางภาค และรายงานใน มคอ . 5  

 

 

  

รูป 5.5-1 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        

ผลการดำเนินงาน 

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

published, and up-to-date 

วิทยาลัยฯ มีนโยบายและเกณฑในการรับผูเขาศึกษาท่ีชัดเจน ซ่ึงมีกรอบใหญตามท่ีระบุไวในเอกสาร มคอ. 

2 ของหลักสูตร ดังรูป 8.1-1 นโยบายดังกลาวถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบ

ไปดวย 

1. ผูบริหารวิทยาลัย 

2. อาจารยประจำ หรือคณาจารยของวิทยาลยัฯ ผูสอนประจำ 

3. ผูมีสวนไดสวนเสียกับวิทยาลัยฯ อันไดแก ภาคอุตสาหกรรม  

เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีตรงกับความตองการมากท่ีสุด ซ่ึงกรอบนโยบายมีการปรับปรุงอยางเปน

ลายลักษณอักษรทุก ๆ 5 ป ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับปรุงครั้งลาสุดเม่ือป พ.ศ. 2559 และ

จะมีการปรับปรุงอีกครั้งในป พ.ศ. 2564 
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เกณฑการรับเขาดังกลาว จะถูกประชาสัมพันธและสื่อสารไปยังผูสนใจในรูปแบบตางๆ อาทิ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส มคอ.2 และการประชาสัมพันธเบอรโทรศัพทที่หนาเวบไซดและหนาเฟสบุคของวิทยาลัย 

เพ่ือใหผูสนใจสามารถติดตอสอบถามไดโดยตรง สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส มคอ.2 สามารถดูไดจากเว็บไซต

ของวิทยาลัยคือ www.ami.kmitl.ac.th เลือกหัวขอ Graduate > Degree programs (ตามหมายเลข 1 และ 

2 ตามลำดับ) ดังรูป 8.1-2 และไดมีทำ QR code เพื่อใหนักศึกษาสแกนเพื่อเพิ่มชองทางในการดาวนโหลด

เอกสาร มคอ.2 ไดโดยงายข้ึน สำหรับนักศึกษาท่ีมีความสนใจและอยากสอบถามถึงคุณสมบัติท่ีเปดรับเพ่ิมเติม 

สามารถโทรติดตอสอบถามไดโดยตรงหรืออาศัยการสอบถามเขามาในเพจเฟสบุคของวิทยาลัย ท่ีมีชองแชท

อัตโนมัติ (Chat bot) ดังรูป 8.1-3 และชองทางใหมที่เพิ่งเปดใหบริการนักศึกษาในการสอบถามคือ Open 

Chat ผานแอปลิเคชั่นไลนในมือถือ ไดโดยตรงเชนกัน 

รูป 8.1-1 เกณฑคุณสมบัติของผูเขาศึกษาท่ีระบุไวใน มคอ.2  

รูป 8.1-2 หนาเว็บไซตของงวิทยาลัยฯ ท่ีนักศึกษาสามารถดูเอกสาร มคอ.2 ของหลักสูตรโทและเอกได  

1 

2 
QR Code 

ดาวนโ์หลด 

มคอ.2 
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สำหรับการรับนักศึกษาในแตละป จะมีกระบวนการและการกำหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน โดยมีข้ันตอนเริ่ม

จากการประชุมวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาเขาในการประชุมภาควิชา การประชาสัมพันธหลักสูตร การ

รับสมัครเขาศึกษา เกณฑการรับนักศึกษา การสัมภาษณโดยคณะกรรมการหลักสูตร จากนั้นมีการประชุมอีก

รูป 8.1-3 หนาเฟสบุคแฟนเพจของวิทยาลัยฯ ท่ีนักศึกษาสามารถสอบถามเก่ียวกับเกณฑการรับเขาศึกษา 

ไดทางระบบแชทอัตโนมัติ (Chat bot)  

รูป 8.1-4 กระบวนการการรับนักศึกษา และระยะเวลาท่ีใชตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังเสร็จสิ้น  
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ครั้งเพื่อสรุปและหาแนวทางพัฒนาตอไปในกระบวนการรับนักศึกษารอบตอไป สำหรับในปการศึกษา 2563 

นั้น ขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการรับนักศึกษาไมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากปกอนหนา รูปแบบ

ข้ันตอนและระยะเวลาไดแสดงใหเห็นในรูปท่ี 8.1-4 

รายละเอียดของการรับเขาศึกษาของนักศึกษา ถูกแสดงไวในตาราง 8.1-1 

ตาราง 8.1-1 การรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร 5 ปการศึกษายอนหลัง (แบบ 1.1 + แบบ 2.1) 

ภาค/ป

การศึกษา 
หลักสูตร 

จำนวน (คน) 

ประกาศรับ 

(No. 

offered) 

ผูสมัคร 

(No. 

applied) 

ผูมีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

(No. 

admitted) 

ผู

ลงทะเบียน 

(No. 

enrolled) 

1/2558 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

(วิศวกรรมระบบและขอมูล) 

10 4 4 3 

2/2558 10 5 5 5 

1/2559 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  

(วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

10 - - - 

2/2559 10 2 2 2 

1/2560 15 1 1 0 

2/2560 15 2 2 2 

1/2561 15 5 4 4 

2/2561 15 - - - 

1/2562 15 7 5 5 

2/2562 15 - - - 

1/2563 15 3 3 1 

2/2563 15 2 2 1 

 

จากขอมูลในตาราง 8.1-1 พบวา ในหลาย ๆ ภาคการศึกษานั้น จำนวนผูสมัครเขาศึกษาและผูลงทะเบียน

ยังนอยกวาจำนวนท่ีวิทยาลัยฯ ประกาศรับ ในป 2562 ทางวิทยาลัยฯ ไดทำการวิเคราะหถึงสาเหตุและคาดวา

จะเกิดจากปญหาหลัก ๆ ไดแก หลักสูตรมีการประชาสัมพันธไมท่ัวถึง ขอมูลเนื้อหาของหลักสูตรไมเพียงพอทำ

ใหผูที่สนใจยังเลือกที่จะไมสมัคร และสุดทายผูสนใจไมสะดวกมาเรียนในวันธรรมดา และไดดำเนินการแกไข

ปญหาดังกลาว โดยมีการเพิ่มวิธีการประชาสัมพันธ ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต แผนพับประชาสัมพันธ การ

ออกบูธ การติดตั้งแผนปายโฆษณา มีการเพิ่มขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรใหคนหาได และมีการจัดการ

เรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย เปนตน เพ่ือกระตุนใหจำนวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทำใหในปการศึกษา 2563 

มียอดผูสมัครและยอดผูลงทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น แตยังเปนจำนวนที่ไมตรงตามเปาหมายที่ทางวิทยาลัยตั้งไวคือ 

15 คน  
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ในปการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยไดมีการประชุมเพื่อวางแผนปรับการประชาสัมพันธตั้งแตกอนเปด

เทอม โดยการจัดทำโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก และการจัดทำแผนพับเพื่อประชาสัมพันธทุก

หลักสูตรในวิทยาลัยฯ แตเนื่องจากสถานการณโควิดในชวงแรกนั้น ทำใหไมสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ

เชิงรุกไดตามแผนท่ีวางไวในชวงเดือนมีนาคม (รูปท่ี 8.1-4) นอกจากนี้ ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

โควิดดังกลาวทางภาครัฐไดทำการลอคดาวนประเทศ ทางสถาบันจึงใหคณาจารยทำงานจากที่บาน ตั้งแต

ในชวงเดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ทำใหผูสนใจที่จะสมัครเรียนตอปริญญาโท-เอก ในชวงดังกลาว

ชะลอแผนการศึกษาตอ การสมัครเขาศึกษาตอในปการศึกษา 1/2563 จึงมีผูสมัครและผูลงทะเบียนนอยลง 

สำหรับการแกไขปญหา ทางหลักสูตรจึงไดปรับเปลี่ยนแผนการประชาสัมพันธ โดยเนนประชาสัมพันธ

ผานสื่อออนไลน เชน เฟสบุค ใหมากขึ้น โดยไดมีการจางบริษัทรับทำสื่อประชาสัมพันธจากภายนอกมาชวย

ประชาสัมพันธในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 เปนระยะเวลา 3 เดือน และเม่ือสถานการณดีข้ึน

จะไดดำเนินแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกตอไป 

 

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

evaluated  

กระบวนการในการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในแตละปจะมีขั้นตอนที่ชัดเจน ดังแสดงในรูป 8.2.1 เริ่ม

ตั้งแตมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและอาจารยของวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนกระบวนการ

รูป 8.2-1 แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
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คัดเลือกนักศึกษา การประชาสัมพันธหลักสูตร การรับสมัครเขาศึกษา และเกณฑการรับนักศึกษา เม่ือหมดเขต

รับสมัคร จะเขาสู ข ั ้นตอนการคัดเลือก ซึ ่งเปนการสัมภาษณโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดย

คณะกรรมการผูสัมภาษณจะใหคะแนนในสวนของตน ตามเกณฑการใหคะแนนที่ตั ้งไว (แบบฟอรมการให

คะแนนดังแสดงในรูป 8.2-2) เม่ือการสอบสัมภาษณผูสมัครทุกคนเสร็จเรียบรอย จะมีการประชุมเพ่ือสรุปและ

หาแนวทางพัฒนาตอไปในกระบวนการรับนักศึกษารอบตอไป  

กระบวนการดังกลาวใชเปนเกณฑในการพิจารณารับนักศึกษา เพ่ือทำใหไดนักศึกษาท่ีมีความสามารถและ

มีความสนใจจะเขาศึกษาในวิทยาลัยฯ อยางแทจริง จำนวนของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาตอ และจำนวน

นักศึกษาแตละชั้นปนั้น แสดงในตารางท่ี 8.2-1  

ตาราง 8.2-1 จำนวนนักศึกษาในแตละชั้นป 

ภาค/ป

การศึกษา 
หลักสูตร 

จำนวน (คน) 

ป 1 ป 2 สูงกวา ป 2 รวม 

2558 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

(วิศวกรรมระบบและขอมูล) 
7 - - 7 

2559 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

(วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

1 7 - 8 

2560 2 1 7 10 

2561 4 2 7 13 

2562 5 4 7 16 

รูป 8.2-2 แบบการใหคะแนนผูสอบสัมภาษณคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
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2563 2 4 10 16 

จากขอมูลในตาราง 8.2-1 จะเห็นวา จำนวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ตั้งแตป 2558 เปนตนมามีแนวโนมท่ีลดลง 

อันเนื่องมาจากกระบวนการรับดังท่ีไดกลาวมาในขอท่ี 8.1 และเม่ือพิจารณาการคงอยูของนักศึกษา ซ่ึงเปลี่ยน

จาก ป 1 มาเปน ป 2 ในป 2558 ถึง 2562 นั้นพบวาไมมีการเลิกศึกษาตอ แตในป 2563 พบวาอัตราการคง

อยูลดลง โดยมีนักศึกษาลาออกดวยปญหาสวนตัว 1 คน ทำใหนักศึกษาป 2 เหลือเพียง 4 คน จาก 5 คน 

สำหรับจำนวนนักศึกษาในชั้นที่สูงกวาป 2 นั้นมีจำนวนที่ลดลงเล็กนอย สำหรับเหตุผลในการเลิกศึกษา

กลางคันของนักศึกษากลุมดังกลาวนั้นเปนเหตุจำเปนสวนตัว เชน มีเวลาไมสะดวกในการศึกษา ขอมูลเหลานี้

จะถูกนำไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงกระบวนการรับเขานักศึกษาในปตอไป  

 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

การตรวจสอบความกาวหนาทางการศึกษา ประสิทธิภาพ และภาระงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของวิทยาลัยฯ จะแบงเปนสองข้ันตอนหลัก คือ  

1. การชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงภาระงานและหนาท่ีของตน และ 

2. การตรวจสอบประสิทธิภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ   

สำหรับในข้ันตอนแรก ในภาคแรกของปการศึกษาแรกของนักศึกษา วิทยาลัยฯ จะจัดงานปฐมนิเทศใหกับ

นักศึกษา (ตัวอยางดังรูป 8.3-1) เพื่อชี้แจงกฎเกณฑขอบังคับ วัตถุประสงค ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตร แผนการเรียนตลอดหลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงแนะนำอาจารย 

รูป 8.3-1 ภาพวันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาเรียนใหม 
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ประจำวิทยาลัยฯ และงานวิจัยที่อาจารยนั้น ๆ สนใจ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงใหนักศึกษาเห็นถึงสิ่งที่ตนเองตองศึกษา 

และงานท่ีตองทำเพ่ือท่ีจะจบการศึกษา 

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาและประสิทธิภาพทางการศึกษาของนักศึกษานั้น สามารถ

แบงไดเปนภาพยอย คือแตละวิชา และภาพรวม คือ เกรดเฉลี่ย โดยในภาพยอยแตละวิชานั้น อาจารยผูสอน

วิชานั้น ๆ จะประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้ จะทำการตรวจสอบผานงานท่ี

มอบหมายใหนักศึกษาไปทำ และมีการใหคะแนนตามคุณภาพของงานนั้น ๆ ดังเชนรูป 8.3-2 ซึ่งเปนตัวอยาง

งานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาทำ จากวิชา Research Methodology for Manufacturing Process 

ในภาพรวม หรือเกรดเฉลี่ยของนักศึกษานั้น วิทยาลัยฯ จะอาศัยขอมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล 

โดยหากมีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในเกณฑที่นาเปนหวง ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะทำการแจง

มายังวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯ จะนำรายชื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการประจำเปน

ประจำทุกเดือน เพื่อหาเหตุผลและวิธีแกไข อยางไรก็ดี ในชวงปการศึกษา 2558 – 2563 ยังไมมีนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีผลการศึกษาอยูในเกณฑนาเปนหวงดังกลาว 

สำหรับการตรวจสอบภาระงานของนักศึกษาวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมหรือไม ทางวิทยาลัยฯ มีระบบใน

การตรวจสอบโดยการใชผลการประเมินการสอนของวิชานั้น ๆ จากนักศึกษา ซ่ึงมีหัวขอหนึ่งท่ีเก่ียวกับปริมาณ

ภาระงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย หากมีคะแนนท่ีต่ำกวาดานอ่ืน ๆ อยางชัดเจน อาจารยผูสอนก็จะทำการ

วิเคราะหเพื่อปรับปรุงในคราวตอไป ตัวอยางของคะแนนประเมินการสอนของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ดัง

แสดงในรูป 8.3-3 

รูป 8.3-2 ภาพหนาปกรายงานวิชา Research Methodology for Manufacturing Process ซ่ึงเปน

ตัวอยางงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย  
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นอกจากอาศัยคะแนนประเมินจากนักศึกษาแลว วิทยาลัยฯ ยังมีระบบการตรวจสอบภาระงานของ

นักศึกษาผานทางการประเมินโดยอาจารยผูสอนเอง ซ่ึงจะประเมินผานทางการทำเอกสาร มคอ. 5 เม่ือจบการ

สอนวิชานั้น ๆ แลว หากผูสอนประเมินวา ในการสอนที่ผานมา มีปริมาณภาระงานที่ไมเหมาะสม ก็จะทำการ

ปรับปรุงเปนลายลักษณอักษรในเอกสาร มคอ. 3 ของปการศึกษาตอไป รูป 8.3-4 แสดงตัวอยางของเอกสาร 

มคอ. 5 ท่ีเก่ียวกับภาระงานท่ีอาจารยผูสอนเปนผูประเมิน 

รูป 8.3-3 ตัวอยางผลประเมินการสอนของวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

รูป 8.3-4 เอกสาร มคอ. 5 ในสวนท่ีเก่ียวกับภาระงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา ของวิชา Research 

Methodology for Manufacturing Process  
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability 

 วิทยาลัยฯ มีระบบจัดใหคำปรึกษาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน โดยเริ ่มตั้งแตการแนะนำ

อาจารยทุกทานใหนักศึกษารูจัก เพื่อใหนักศึกษาเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่ทำงานวิจัยดานที่ตนสนใจ นักศึกษา

อาจจะมีอาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาเสริมอีก 1 คน ซึ่งอาจจะเปนภายในวิทยาลัยฯ 

หรือภายนอกวิทยาลัยฯ ก็ได และจากการท่ีวิทยาลัยฯ มีเครือขายในแวดวงวิชาการและแวดวงอุตสาหกรรม 

จึงเปนโอกาสใหนักศึกษาไดพบกับอาจารยท่ีสามารถใหคำปรึกษาวิชาการในดานท่ีตนตองการได 

 สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีกิจกรรมดังกลาวผานทางกิจกรรมวิชาการ

ตาง ๆ ซึ่งเปนที่บังคับในการจบการศึกษาของวิทยาลัยฯ  เชน ในการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแผน 1.1 

นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามกฏเกณฑที่กำหนด และมีผลงานตีพิมพ

เรื่องยาวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไมนอยกวา 2 เรื่อง โดยรายละเอียดเหลานี้จะระบุไวในเอกสาร 

มคอ. 2 ของหลักสูตร ดังแสดงในรูปท่ี 8.4-1 

วิทยาลัยฯ มีระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในดานการใหบริการดานคำปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตใหแกนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  โดยจะเก็บขอมูลทุกสิ้นปการศึกษา โดยสำหรับป

การศึกษาท่ีผานมา มีผลสำรวจตามตาราง 8.4-1 ดังนี้ 

ตาราง 8.4-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาดานการใหบริการดานคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต

ใหแกนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  

รูป 8.4-1 เกณฑการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ท่ีระบุไวในเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตร  
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ลำดับ

ท่ี 
หัวขอการประเมิน 

คะแนนความพึงพอใจ  

(คะแนนเต็ม 5) 

2560 2561 2562 2563* 

1 อาจารยท่ีปรึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบและขอ

คำปรึกษาทางการเรียนหรือปญหาสวนตัว 
4.00 4.00 4.33 5.00 

2 อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาขอคำปรึกษาใน

รายวิชาท่ีมีปญหา 
4.00 3.67 4.17 5.00 

3 การใหคำปรึกษาดานการประกอบอาชีพและศึกษาตอ 

เชน การจัดตลาดนัดแรงงาน (Job fair) ปจฉิมนิเทศ 

เปนตน 

4.00 4.00 4.17 4.75 

4 การใหคำปรึกษาดานการฝกงานในสถานประกอบการ 

/ สถานศึกษาจากคณะ 
4.00 4.00 4.2 4.33 

5 การใหคำปรึกษาและการใหบริการของเจาหนาท่ีใน

วิทยาลัยฯ  
4.00 4.00 4.17 4.5 

6 นักศึกษาไดรับขอมูลและคำแนะนำท่ีเปนประโยชนตอ

การศึกษาและการดำเนินชีวิต 
4.00 3.67 4.33 4.75 

 สรุปความพึงพอใจรวม 4.00 3.89 4.23 4.72 

*นักศึกษารวมตอบแบบสอบถาม 4 คนจากทั้งหมด 9 คน 

 เกณฑคะแนนข้ันต่ำท่ีทางวิทยาลัยฯ ตั้งไวคือ 3.5 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมากกวาเกณฑข้ันต่ำ ทำใหความพึง

พอใจของนักศึกษาในดานนี้เปนท่ียอมรับได 

 

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

research as well as personal well-being 

โดยปกติ ทางวิทยาลัยฯ จะดูแลสภาพแวดลอมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมอยูเสมอ 

เพื่อใหเหมาะสมกับทั้งการศึกษา การทำวิจัย และการดำเนินงานของบุคลากรและนักศึกษา โดยสำหรับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพนั้น วิทยาลัยฯ ไดจัดใหอุปกรณสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสมกับ

การศึกษาของวิทยาลัยฯ  เชน มีคอมพิวเตอรเพียงพอ มีโปรแกรมท่ีจำเปน อุปกรณในหองปฏิบัติการตาง ๆ ไม

เสียหาย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณเพิ ่มความปลอดภัยในดานตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน มีกลองวงจรปดเพ่ือ

บันทึกภาพบริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ มีสายดับเพลิงและหัวฉีดกระจายน้ำสำหรับเวลาเกิดเพลิงไหม เปนตน 

ในปการศึกษา 2563 นั้นเปนปที่เกิดสภาวการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำใหทางสถาบัน

ตองประกาศไมใหนักศึกษาเขามาใชสาธารณูปโภค และอุปกรณในการทำวิจัยตางๆ แมจะมีการผอนปรน

ในชวงเทอมที่ 2 / 2563 ก็ยังคงจำกัดผูเขาใชเครื่องมือตางๆ รวมถึงจำกัดจำนวนผูเขาใชไมใหเกินหองละ 5 

คน หากหองมีขนาดโดยประมาณ 30 ตรม. ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและติดตามการแพรระบาดของ
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โรคโควิด-19 ฉบับท่ี 23 เรื่อง การปฎิบัติงานและการจัดการดานการเรียนการสอนและการประเมินผล ในภาค

การศึกษาที่ 2/2563 และภาคพิเศษ 3/2563 โดยมีการกำหนดใหจำนวนคนที่เขาใชขึ้นอยูกับขนาดของหอง 

หากนักศึกษาจะเขาใชงานจะตองกรอกเอกสารเขาใชพ้ืนท่ีในวิทยาลัย ซ่ึงจะมีอาจารยและเจาหนาท่ีชวยในการ

ตรวจสอบ ซึ่งเหตุดังกลาวอาจสงผลตอการดำเนินงานวิจัย สภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและทางจิตใจของ

นักศึกษา ทางสถาบันจึงไดจัดชั่วโมงใหปรึกษาปญหาทางจิตใจกับจิตแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญ ทุกวันศุกร ทาง

วิทยาลัยฯ จึงไดทำระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชบริการที่ปรึกษาจากจิตแพทย

ประจำหองพยาบาลที่เชี่ยวชาญของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสำหรับป

การศึกษา 2563 ท่ีผานมา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแสดงดังตาราง 8.5-1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.5.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารับบริการใหคำปรึกษาจากจิตแพทยประจำหอง

พยาบาลท่ีเชี่ยวชาญของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ลำดับ

ท่ี 
หัวขอการประเมิน 

คะแนนความพึง

พอใจ  

(คะแนนเต็ม 5) 

2563 

1 การใหบริการของจิตแพทยท่ีใหคำปรึกษา 4.00 

2 ชวงเวลาการตรวจรักษาโดยจิตแพทยประจำหองพยาบาล 4.50 

3 ระยะเวลาการใหคำปรึกษาโดยจิตแพทย ประจำหองพยาบาล 4.00 

 สรุปความพึงพอใจรวม 4.17 

 

จากการทำแบบสำรวจพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับดี คือเกินเกณฑมาตรฐานที่ทาง

วิทยาลัยตั้งไว คือ 3.5 อยางไรก็ตาม นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตโดยสวนใหญจะยังไมทราบวาทางสถาบันไดจัด

กิจกรรมใหคำปรึกษานี้ข้ึน ซ่ึงทางวิทยาลัยจะทำการประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดทราบมากข้ึนตอไป 

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีระบบติดตามสภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผานทางการ

ประชุมภาควิชาของวิทยาลัยฯ (ตัวอยางดังแสดงในรูป 8.5-1) ซ่ึงจัดการประชุมทุกเดือนท้ังระบบออนไลน (ใน

ปการศึกษา 2563 การประชุมสวนใหญจัดในรูปออนไลน) และรักษาระยะหางในหองประชุม โดยหากมี

อาจารย เจาหนาที่ หรือนักศึกษาทานใดพบวาสภาพแวดลอมตาง ๆ เริ่มที่จะไมเหมาะสมกับการศึกษา จะมี

การกลาวถึงปญหาดังกลาวในท่ีประชุมเพ่ือรวมทำการหาทางแกไขตอไป 
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รูป 8.5-1 การประชุมภาควิชาของวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีการจัดประชุมทุกเดือน 
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AUN 11 Output 

Criterion checklist 

11 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        

ผลการดำเนินงาน 

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

for improvement 

หลักสูตรมีการติดตามจำนวนนักศึกษาคงอยูในแตละป และอัตราการสำเร็จการศึกษาหาปยอนหลังแสดง

ในตาราง 11.1.1 โดยเปรียบเทียบภาพรวมของสถาบันฯ เนื่องจากหาขอมูลได ซึ่งจะเห็นไดวา ในปการศึกษา 

2563 มีนักศึกษาลาออกกลางคัน 1 คน (รอยละ 6.25) จากอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาของสถาบัน

ท่ีกำหนดใหไมเกินรอยละ 10 

ตาราง 11.1-1 การคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวนท่ี

ลงทะเบียน 

จำนวนของนักศึกษาท่ีคงอยู รอยละของนักศึกษาท่ีไม

ศึกษาตอในปการศึกษาท่ี 

1ป 2ป ≥ 3ป 1 2 

2563 15 2 4 10 - 1 

2562 5 5 4 7 - - 

2561 4 4 2 7 - - 
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2560 2 2 1 7 - - 

2559 1 1 7 - - - 

2558 7 7 - - - - 

2557 7 1 2 4  - 

2556 6 2 4   25 

 

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

improvement 

ระยะเวลาท่ีนักศึกษาใชในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แสดงดังตาราง 11.2-1 

ตาราง 11.2-1 ระยะเวลาในการศึกษาในแผน ก  

ปการศึกษา จำนวนท่ีลงทะเบียน จำนวนของนักศึกษาท่ีจบภายในระยะเวลา 

2 ป 2.5 ป > 2.5 ป 

2563 16 - - - 

2562 5 - - - 

2561 4 - - - 

2560 2 - - - 

2559 1 - - - 

2558 7 - - 3 

2557 7 - - - 

2556 6 - - - 

2555 6 - - 1 

จะเห็นไดวา นักศึกษาท่ีเขาเรียนตั้งแตปการศึกษา 2558 สำเร็จการศึกษาเพียง 3 คน โดยใชเวลา 4 ป ซ่ึง

ทางวิทยาลัยฯ มีการประชุมคณาจารยอยางตอเนื่อง เพ่ือหาแนวทางใหนักศึกษาจบตามระยะเวลาท่ีกำหนดคือ 

3 ป โดยมีการดำเนินงานไดแก การจัดการปฐมนิเทศเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับขอกำหนด รูปแบบ ระยะเวลาการ

สอบประมวลความรู การสอบวิทยานิพนธ ใหชัดเจน เพ่ือใหนักศึกษาใชวางแผนการเรียนไดดีข้ึน และเสนอให

อาจารยที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาอยางใกลชิด เพื่อติดตามผลตอไปวาสามารถขับเคลื่อนใหนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาตามกำหนดเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนได 
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement  

ที่ผานมาตั้งแตปการศึกษา 2558-2563 มีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 คนและมีการ

สำรวจการไดงานทำของนักศึกษาซึ่งจัดทำในระดับสถาบัน พบวาบัณฑิตไดงานทำภายในระยะเวลา 6 เดือน 

100% ซึ่งอัตราการไดงานทำของสถาบันฯ พบวาเปนไปตามมาตรฐานเฉลี่ยที่ 90% นอกจากนี้จากผลการ

สำรวจเงินเดือนเฉลี่ยของนักศึกษาที่จบการศึกษายังมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย อยางไรก็ตามปญหาที่สำคัญคือ

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาชากวาระยะเวลที่กำหนดคือ 3 ป ทั้งนี้การกระตุนใหนักศึกษาเรงดำเนินการศึกษา

และจบในระยะเวลาท่ีกำหนดจึงถูกนำมาเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไป 

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

monitored and benchmarked for improvement 

เนื่องจากการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรปริญญาเอกจะตองมีการตีพิมพบทความวิจัยในวารสารท่ี

กำหนดตามเกณฑสถาบัน อยางนอย 2 บทความ การกำหนดหัวขอวิจัยวิทยานิพนธมีการแจงใหคณาจารยและ

นักศึกษาทราบอยางทั่วถึง วานักศึกษาในหลักสูตรจะตองทำวิทยานิพนธในการกลั่นกรองความเหมาะสมของ

หัวขอและปริมาณงานวิจัย ผลงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีไดรับการเผยแพรในปการศึกษา 2563 แสดง

ในตาราง 11.4-1 

ตาราง 11.4-1 ผลงานและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน 

จากตารางจะเห็นไดวามีนักศึกษา 5 คน จากจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 16 คน (จำนวนนักศึกษารวมในแต

ละชั้นปของหลักสูตร) ท่ีมีผลงานตีพิมพ และมีจำนวนผลงาน 6 ชิ้น ทำใหคิดอัตราสวนจำนวนผลงานตอจำนวน

นักศึกษาที ่มีผลงานตีพิมพ เปน 1.20 ผลงานตอคน และอัตราสวนจำนวนผลงานตอจำนวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียน เปน 0.38 ผลงานตอคน โดยตองมีการปรับปรุงเพ่ือรักษาระดับผลงานหรือเพ่ิมผลงานใหมากข้ึนซ่ึง

ปการศึกษา 
จำนวนนักศึกษาท่ี

มีผลงานวิจัย 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 
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คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
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งส
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สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

2563 5 6 - - - - - - 6 

2562 4 5 - - - - - - 5 

2561 3 3 - - - - - - 3 

2560 3 4 - - - - - - 4 
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ยังตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคาเฉลี่ยของสถาบันฯ เพื่อวิเคราะหแนวโนม 

และปรับปรงุตอไป 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

ในระดับสถาบันมีการสำรวจระดับความพึงพอใจของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับสถาบัน

พบวาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีคาเฉลี่ยสูงกวาคณะอื่นในบางทักษะ มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ผานการประเมินประสิทธิผลผานระบบของสถาบัน ซ่ึงสามารถอุปมาในดานความพึงพอใจของศิษยเกา อยางไร

ก็ตามยังไมมีการสำรวจความความพึงพอใจของอาจารยผูสอนในหลักสูตร และขาดการนำมาเทียบเคียงกับ

มาตรฐานของสถาบันฯ ซึ่งจะไดดำเนินการหาขอมูลมาตรฐานของสถาบันฯ หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มี

รูปแบบการเรียนการสอนใกลเคียงกันเพ่ือมาเทียบเคียงและวิเคราะหตอไป 
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ภาคผนวก ก. 

สรุปขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2562 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 

1. Expected Learning 

Outcomes 

- มี ELOs ท่ีสอดคลองกับปรัชญา

วิสัยทัศนพันธกิจ ของสถาบัน และ

ปรัชญาของหลักสตูร 

- นักศึกษาจะไดรับโจทยปญหาวิจัยจริง

จากภาคอุตสาหกรรม 

- การพัฒนาหลักสูตร ท่ีตอบสนองตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

และเปนไปในทิศทางของการชวยพัฒน

ประเทศ 

1. ความชัดเจนของ ELOs ท่ีสามารถวัด

และประเมินผลได 

2. การแสดงความชัดเจนของ ELOsของ

หลักสตูรตอผลการเรียนรูท่ีเปนท้ัง Hard 

and Soft skills 

3. การนำขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสยีจาก

ทุกกลุมมาพิจารณา จะทาใหไดขอมูล

เพ่ือการกาหนด ELOsของหลักสตูท่ี

รองรับความเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที 

2. Programme 

Specification 

- นักศึกษาทุกคนจะไดรับทราบ มคอ. 2 

และมีการแจกใหเมื่อเริ่มการศึกษาและก 

ารแสดงขอมูลบนเว็บไซต 

http://www.ami.kmitl.ac.th/ 

1. การใหขอมูล programme 

specification และการใหขอมูลcourse 

specification ท่ีเพียงพอเปนปจจบัุน 

และขอมลู CLOs ในแตละรายวิชาท่ี

ครบถวน จะเปนประโยชนตอผูมสีวนได

สวนเสยีทุกกลุม 

2. ชองทางท่ีหลากหลายท่ีผูมสีวนไดสวน

เสียกลุมตางๆ สามารถเขาถึง

รายละเอียด ของ programme 

specification ได 

3. Programme 

Structure and 

Content 

- รายวิชาและโครงสรางรายวิชา ตอบ

วัตถุประสงคของหลักสูตรไดเปนอยางดี 

1. การออกแบบหลักสูตรท่ีใช ELOs เปน

จุดเริม่ตนและนาไปสูจดัการเรียนการ

สอน การประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให

ผูเรยีนบรรลุ ELOs 

2. การแสดงความสอดคลองผลการเรียนรู

ท่ีคาดหวังในแตละปท่ีสอดคลองกับ 

ELOs 

4. Teaching and 

Learning Approach 

- มีการสื่อสารปรัชญาทางการศึกษาของ

สถาบันใหคณาจารยและนักศึกษาทราบ

อยางชัดเจน 

- มีการพานักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ีโดยจดัใหไปเยี่ยมชมดงูาน

บริษัทท่ีเก่ียวของกับการใชนวัตกรรม

และเทคโนโล ยีท่ีทันสมัยในทุก ๆ ภาค

การศึกษา 

- มีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการเสรมิสราง

ทักษะการเรยีนรูตลอดชีวิต 

1. การประเมิน และการวิเคราะหชอง

ทางการสื่อสารปรัชญาของหลักสตูรท่ีมี

ประสิทธิภาพไปสูผูมีสวนไดสวนเสยีทุก

กลุม 

2. พิจารณาถึงความหลากหลายของ

กิจกรรมการเรียนการสอน และการ

ทดสอบผลสมัฤทธ์ิระหวางเรียน จะ

นำไปสูผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดเปน

รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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Criteria Strengths Areas for Improvement 

3. การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอ

รูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือนาไปสูการ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

5. Student Assessment - มีการแสดงถึงการกำหนด rubrics 

score ในบางรายวิชา 

1. แนวทางในการประเมินศักยภาพ

ระหวางเรยีน และกอนสำเร็จการศึกษา 

ของผูเรียน ท่ีสอดคลองกับ ELOs ของ

หลักสตูร 

2. การแสดงขอมลูนาหนักคะแนนเกณฑ

การใหคะแนน และการตัดสินผลการ

เรียน 

3. เกณฑการประเมินท่ีชัดเจน เปนลาย

ลักษณอักษรมีเกณฑเชิงคุณภาพ (rubic) 

ท่ีทำใหผูเรียนมั่นใจไดวาการประเมินผล

การเรยีนดำเนินการอยางเท่ียงธรรม 

เช่ือถือได และมีความยตุิธรรมในการ

ประเมินนักศึกษาแตละรายวิชา 

4. ขอมูลปอนกลับจากผูเรียนในการ

รับทราบผลการเรยีนเพ่ือนำไปสูการ

พัฒนาและปรับปรุงผลการเรียนได

ทันเวลา 

5. กระบวนการวัดและประเมินผลของ

วิทยานิพนธ ซึ่งเปนสวนสำคญัหลกัของ

หลักสตูร ท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

6. กระบวนการอุทธรณ หรือการขอทราบ

ผลการเรยีนของนักศึกษาและการ

รองเรียนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเปนลาย

ลักษณอักษรชัดเจน 

6. Academic Staff 

Quality 

 Not assessed 

7. Support Staff Quality  Not assessed 

8. Student Quality and 

Support 

- มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการรับ

นักศึกษาเขาเรียนในแตละปการศกึษา 

- มีระบบการตรวจสอบภาระงานของ

นักศึกษา 

1. การวิเคราะหประเภทของการรับเขา 

ชองทางการประชาสัมพันธขอมูลการ

รับเขานักศึกษาใหม ไปยังผูมสีวนไดสวน

เสียทุกกลุม 
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- มีการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาดานการใหบริการดาน

คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใชชีวิตใหแกนักศึกษาของวิทยาลัย 

2. การรวบรวมขอมูลการรบัเขาของ

นักศึกษาใหม แตละประเภท และการ

ประเมินหรือทบทวนวิธีการและเกณฑ

การรับนักศึกษาเขาเพ่ือนำไปสูการ

พัฒนา 

3. การตลาดเชิงรุกไปยังผูมสีวนไดสวนเสีย

ทุกกลุม เพ่ือใหไดนักศึกษาท้ังเชิง

ปริมาณ และคณุภาพ ตามท่ีหลักสูตร

ตองการ 

4. การสรางระบบติดตามความกาวหนา

ศักยภาพทางวิชาการ และภาระงานของ

ผูเรยีนในหลากหลายชองทางอยางเปน

รูปธรรม 

5. การแสดงขอมลูการจดัสภาพแวดลอมใน

ดานกายภาพ และสังคมท่ีสนับสนุน

การศึกษา การทำวิจัยและคณุภาพชีวิต

ท่ีดี ของผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

9. Facilities and 

Infrastructure 

 Not assessed 

10. Quality 

Enhancement 

 Not assessed 

11. Output - มีการหาแนวทางใหนักศึกษาสำเรจ็

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. การนำผลการวิเคราะหขอมูล การหา

สาเหตุและติดตามอัตราการคงอยูของ

ผูเรยีน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

2. การตั้งคาเปาหมายผูเรียนท่ีสำเร็จ

การศึกษา การประเมินระยะเวลาการสา

เร็จการศึกษาเฉลีย่และการเทียบเคียง

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

3. การกำหนดเปนแผนหรือการดำเนิน

โครงการท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมในการลด

การออกกลางคัน และการทำให

นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามกรอบเวลา

ของหลักสูตร 

4. พิจารณาการกาหนดแนวทางการ

ประเมินคุณภาพของผูสำเร็จการศกึษา
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เพ่ือสะทอนความสามารถในการไดงาน

ทำ หรือความกาวหนาในการทำงาน 

5. การเก็บรวบรวมขอมลูการวิเคราะห 

และเทียบเคียงมาตรฐานผลงานวิจัยของ

ผูเรยีนท่ีมีการเผยแพร รวมถึงกิจกรรม

ตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดจากงานวิจัย 

6. แนวทางการสำรวจความพึงพอใจของผู

มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม การวิเคราะห

ขอมูล และการนาผลการวิเคราะหขอมูล

มาใชในการพัฒนาผูเรยีนและบริหาร

จัดการหลักสตูรตอไป 



 

AUN-QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

ปร.ด. สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
68 

ภาคผนวก ข. 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

 

เอกสารหลักฐาน 

- การดำเนินการจัดการอบรมเรื่อง ชีวิตการวิจัย ประสบการณและมุมมอง วันท่ี 19 เม.ย. 2564 แต

ถูกยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19  และคาดวาจะเลื่อนไปจัดในป

การศึกษาอ่ืน



 

AUN-QA ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

ปร.ด. สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
69 

 


