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ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร 
มหาวิทยาลัยมุ่งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome 

Based Education) ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจธ. คือ “เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ” 
โดยมีกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ (Thailand Qualification Framework-TQF) ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบใหญ่ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา และการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา ภายใต้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา มจธ. (KMUTT’s QF)  ทุกหลักสูตรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือให้เกิด Outcome Based 
Education ในลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) ที่ต้องการให้
ผู้เรียนทำอะไรเป็น และ/หรือเข้าใจ อะไรได้หลังจากการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องออกแบบหลักสูตร
ใหม่ที่เอาผลผลิตเป็นที่ตั้งว่า สมรรถนะที่บัณฑิตพึงมี (Competent) เมื่อจบการศึกษา ควรเป็นอย่างไร รวมทั้ง
บัณฑิต มจธ. ควรมีจุดเด่นที่ แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างชัดเจน 

 สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน บริหารจัดการการศึกษาโดยมุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ตลอดจนติดตามและพิจารณาวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรรวมทั้งให้การสนับสนุน และสร้างความ
เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) 
ให้กับหลักสูตร เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายด้านการพัฒนาหลักสูตร สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการการมีภารกิจหน้าที่ในการสนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ และการให้บริการ 
OBE คลินิก 

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ใน มจธ. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารจัดการหลักสูตรโดยการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ขอ งผู้เรียน (Outcome Based 
Education : OBE) และการให้บริการ OBE CLINIC เพื่อเป็นการให้บริการแก่คณาจารย์ในการช่วยตอบคำถาม 
แนะนำและให้คำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับอาจารย์ใน มจธ. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการออกแบบ
หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE)  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 100 คนขึ้นไป มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการ
ออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE)  
   ผลการดำเนินงาน 
    กลุ่มงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้
และความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcome Based Education : OBE) ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับคณะ ระดับภาควิชา ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ 
                       หน่วย : คน 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม(คน) 

อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่
สนับสนุน 

รวม 

13 มกราคม 2563 การประชุมรับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจในแนวทางการเสนอหลักสูตรครบรอบ
ปรับปรุงที ่ เร ิ ่มใช ้ในภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

21 11 32 

20 มกราคม 2563 การประชุมรับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจในแนวทางการเสนอหลักสูตรครบรอบ
ปรับปรุงที ่ เร ิ ่มใช ้ในภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

52 21 73 

8 กรกฎาคม 2563 แนวทางการจัดทาบทสรุปผู้บริหาร (ใหม่) และรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่เริ่ม
ใช้ในปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ (ประชุมออนไลน์) 

82 - 82 

14 กรกฎาคม 2563 แนวทางการจัดทาบทสรุปผู้บริหาร (ใหม่) และรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่เริ่ม
ใช้ในปีการศึกษา 2564 สำหรับเจ้าหน้าที ่ระดับคณะ 
(ประชุมออนไลน์) 

- 25 25 

รวมทั้งสิ้น 155 57 212 
หมายเหตุ จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รวมบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 
เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 การให้บริการ OBE คลินิก สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ให้บริการแก่คณาจารย์ในการช่วย
ตอบคำถาม แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร อาทิ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตรในเรื่อง
ขององค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report) ฯลฯ โดย OBE CLINIC เริ่มดำเนินการเมื่อสิงหาคม 2562 ซึ่งรูปแบบการให้บริการมีทั้งการพูดคุยแบบ 
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Face to Face และรูปแบบอนไลน์ การตอบคำถามผ่านทาง E-mail (obe.clinic.kmutt@gmail.com) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน Facebook (KMUTT X Classroom & OBE Clinic)  

 
รูปที่ 1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ OBE CLINIC 

 

ทั้งนี้ในรอบปีงบประมาณ 63 (ตุลาคม 62-กันยายน 63) ที่ผ่านมา มีหลักสูตรเข้ารับบริการรวม 29 ครั้ง คิด
เป็น 28 หลักสูตร โดยประเด็นคำถาม 3 ลำดับแรก คือ ลำดับที่ 1 การออกแบบหลักสูตร ลำดับที่ 2 การกำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และลำดับที่ 3 แนวทางการจัดทำ มคอ.2 ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 

 

รูปที่ 2  จำนวนครั้งที่หลักสูตรเข้ารับบริการ 

mailto:obe.clinic.kmutt@gmail.com
mailto:obe.clinic.kmutt@gmail.com
mailto:obe.clinic.kmutt@gmail.com
mailto:obe.clinic.kmutt@gmail.com
mailto:obe.clinic.kmutt@gmail.com
mailto:obe.clinic.kmutt@gmail.com
mailto:obe.clinic.kmutt@gmail.com
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รูปที่ 3 ประเด็นคำถามในการสอบถาม 

อีกท้ัง สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ยังได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทาง OBE รวมทั้งการจัดทำเอกสารและสื่อต่างๆ เพ่ือให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรแก่
คณาจารย์ โดยรวบรวมไว้ให้ที่ Drive: Supporting Documents สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1oMuNBHXxzxG_OgqSrTc70sD6P7WBw-Hv?usp=sharing 

รูปที่ 4 ตัวอย่างเอกสารสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

https://drive.google.com/drive/folders/1oMuNBHXxzxG_OgqSrTc70sD6P7WBw-Hv?usp=sharing
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 นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้จัดทำช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาในประเด็นต่างๆ ผ่านการโพสบทความ  การพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการเรียนการสอนใน
รูปแบบ PODCAST และคลิปวิดีโอต่างๆ ในช่องทาง Facebook: KMUTT X Classroom & OBE Clinic โดย
ปัจจุบันมียอดสมาชิกรวม 1,262 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564) ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเด็นต่างๆ 

 

2. งานประสานการจัดทำหลักสูตร 

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เป็นหน่วยงานที่ประสานงาน ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ การจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการปิดหลักสูตรให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการหรือเกณฑ์
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อประสานงาน ตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา (ถ้ามี) รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายและ/
หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ.  รวมทั้งประสานงาน
กับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามจธ. 
ก่อนระยะเวลาที ่หลักสูตรกำหนดเปิดสอน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่
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เกี่ยวข้อง และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา (ถ้ามี) 
และสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของ มจธ. รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการเสนอหลักสูตรเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 27 หลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ 15 จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งเป็น  

(1)  หลักสูตรใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร 

(2)  หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 24 หลักสูตร 

 

 

รูปที่ 6 แสดงสัดส่วนร้อยละของหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงปีการศึกษา 2563 

และมีการตรวจสอบข้อมูลการปร ับปรุงแก้ไขหลักส ูตรเล็กน ้อย (สมอ.08) เพื ่อเสนอ
คณะอนุกรรมการวิชาการ จำนวน 94 หลักสูตร รวมเป็น 178 ฉบับ โดยแบ่งเป็น  

(1) การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ จำนวน 165 ฉบับ 
(2) การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา จำนวน 13 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

85%

15%
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

หลักสูตรครบรอบปรับปรุงปี
การศึกษา 2563
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ตารางท่ี 2 จำนวนหลักสูตรที่เสนอมหาวิทยาลัยฯ  

จำนวน : หลักสูตร 

ลำดั
บ 

คณะ 

มคอ.2  
ผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ 

สมอ.08 เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

หลักสูตร
ใหม่ 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ปรับปรุง
อาจารย์ 

ปรับปรุง
รายวิชา 

1 วิศวกรรมศาสตร์ - 11 65 4 
2 วิทยาศาสตร ์ 2 - 27 3 
3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี - 4 10 - 
4 เทคโนโลยสีารสนเทศ - 5 7 1 
5 พลังงานสิง่แวดล้อมและวสัดุ - - 15 - 
6 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี - - 23 - 
7 ศิลปศาสตร์ - - 9 3 
8 บัณฑิตวิทยาลยัการจัดการและนวัตกรรม - - 3 2 
9 วิทยาลัยสหวิทยาการ - - 4 - 
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 2 2 - 
11 สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม - - - - 
12 บัณฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
- 2(1) 

- - 

รวม 
3 24 165 13 
27 หลักสูตร 94 หลักสูตร (178 ฉบับ)(2) 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 

หมายเหตุ  

(1) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การจัดตั้งและดำเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 33 “ในการ
พิจารณากำหนดหลักสูตรการศึกษา หรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ให้
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาต่อคณะกรรมการ
อำนวยการ... เมื่อคณะกรรมการอำนวยการให้ความเห็นชอบกับการกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมฯ แล้วให้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณานำเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป" จึงทำให้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้
เสนอหลักสูตรผ่านสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 

(2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จะมีการเสนอ สมอ.08 มากกว่า 1 ครั้ง/หลักสูตร และ
รวมทั้งหลักสูตรฉบับปีปัจจุบันและฉบับปีก่อนหน้า เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการดำเนินการของ
หลักสูตร  
 

  ดังนั้น จากการเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง ทำให้ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่เปิด
สอนทั้งหมดจำนวน 155 หลักสูตร ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 3 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 (จำนวน 155 หลักสูตร) 

จำนวน : หลักสูตร 

ลำดับ  คณะ  
จำนวนหลักสูตร 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

1 วิศวกรรมศาสตร์ 23 18 10 51 
2 วิทยาศาสตร์ 7 11 6 24 
3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 8 7 1 16 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 2 9 
5 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 2 1 11 
6 พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ - 6 6 12 
7 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี - 5 4 9 
8 ศิลปศาสตร์ - 3 1 4 
9 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - 4 - 4 
10 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 1 2 1 4 
11 วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 1 1 3 
12 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 6 2 8 

รวมทั้งสิ้น 51 69 35 155 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

a. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

การเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง  
1. การเสนอหลักสูตรล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการ

ที ่กลุ ่มงานบริหารและพัฒนาหลักสูตรกำหนด 
โดยหลักสูตรจะต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติหลักสูตร อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเปิด
สอน 

1. ดำเนินการติดตามหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อเสนอ
หลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ ก่อนการ
เปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2563 

 

2. กระบวนการได้มาซึ ่งผลลัพธ์การเร ียนรู ้ของ
หล ั ก ส ู ต ร  ( Program Learning Outcome : 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ใน 
มจธ. เพื ่อสร้างความรู ้และความเข้าใจในการ
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู ้รายชั ้นปี (Year 
Learning Outcome :  YLOs)  พบว ่ า  คว าม
เพียงพอและความเหมาะสมของข้อมูลจากผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการออกแบบหลักสูตร
ยังไม่ชัดเจน และยังไม่สามารถอธิบายให้เห็นได้
ว่าหลักสูตรได้มีการนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตรมาใช้ในการออกแบบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างไร 

บร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรโดยการออกแบบ
หลักสูตรที ่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู ้เรียน 
(Outcome Based Education : OBE) 

 

3. การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 พบว่ายังมีบางหลักสูตรไม่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เช่น คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกัน คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร ผลงานทางวิชาการน้อย
กว่า 1 หรือ 5 รายการย้อนหลังในรอบ 5 ปี 
โครงสร้ างรายว ิชาและแผนการศ ึกษา ไม่
สอดคล้องกัน เป็นต้น 

3. ประสานงานกับอาจารย์ผู ้จ ัดทำหลักสูตรให้
ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
1. การเสนอการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) 

เร ื ่องการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด เช่น 
กรณีอาจารย์ลาออก มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้
หลักสูตรสรรหาอาจารย์ท่านใหม่มาแทนอาจารย์
ลาออกภายในระยะเวลา 3 เดือน 

1.  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะ/ภาควิชา ให้
ดำเนินการจัดทำหนังสือมอบหมายงานระหว่าง
ที ่สรรหาอาจารย์ท่านใหม่ เพื ่อให้หลักสูตรมี
อาจารย์ตลอดระยะของการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ซึ่งถือว่าหลักสูตร
และกล ุ ่มงานบร ิหารและพ ัฒนาหล ักส ูตร 
รับทราบ แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

2. การตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.
0 8 )  
ให ้ เป ็น ไปตามเกณฑ ์มาตรฐานหล ั กส ู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 พบว่ายังมีบาง
หลักส ูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หล ักส ูตรฯ เช ่น  ค ุณสมบ ัต ิ ของอาจารย์
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรและอาจารย ์ประจำ
หลักสูตรมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน 
คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร ผลงานทางวิชาการน้อยกว่า 1 
หรือ 5 รายการย้อนหลังในรอบ 5 ปี เป็นต้น 

2.  ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่คณะ/ภาควิชา ให้
ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 
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3. งานจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา: บันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
หลักสูตร ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) 

  ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) เป็นระบบที่รองรับการทำงานในการ
บริหารงานด้านการศึกษา ด้านงานทะเบียนนักศึกษา ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้
ผู ้ปฏิบัติงานได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความสะดวกมากขึ้น  โดยสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จะ
รับผิดชอบข้อมูลของระบบหลักสูตรซึ่งต้องบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร โครงการหลักสตูร 
และการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น โดยต้องปรับปรุงฐานข้อมูลให้สมบูรณ์มาก
ขึ้น รวมทั้งการร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลหลักสูตรที่ถูกต้อง สำหรับช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
2. เพื ่อช่วยในการตรวจสอบและเป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี ่ยวกับข้อมูลหลักสูตร เช่น การ

ตรวจสอบสถานะอาจารย์ประจำหลักสูตร การเช็คซ้ำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น
ต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบฐานข้อมูลหลักสูตร เพื ่อช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

ผลการดำเนินงาน 
1. บันทึกข้อมูลหลักสูตร รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร 

โครงการของหลักสูตร และบันทึกอัตราค่าบำรุงการศึกษาของโครงการหลักสูตร (ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของ
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงของปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 หลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) ที่สภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติเข้าระบบ New ACIS เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. บันทึกการรับทราบและรับรองคุณวุฒิของหลักสูตร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของหลักสูตร 
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลหลักสูตร เพื่อช่วยในการดำเนินงานของระบบทะเบียน เช่น ชื่อภาษาไทย

ของรายวิชา เพื่อช่วยให้ระบบทะเบียนมีข้อมูลสำหรับออกใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยได้ เนื่องจาก
เดิมระบบจะมีเพียงชื่อวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น และรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อช่วยให้ระบบทะเบียน
สามารถตรวจสอบรายวิชาเรียนตามโครงสร้างของนักศึกษาได้ เป็นต้น 
 

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

การบันทึกข ้อมูลหลักสูตรล่าช ้ากว่าการใช้งาน 
เนื่องจากการเสนอหลักสูตรมีความล่าช้ากว่าแผนการ
ดำเนินการที ่กลุ ่มงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร
กำหนด จึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานและแผนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการบันทึกข้อมูลเร ่งด่วนให้แล ้วเสร็จ 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อย
ที่สุด 
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4. งานจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา: บันทึกข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อให้
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบ
หลักสูตร 
  ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum 
Online : CHECO) เป็นระบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) พัฒนาเพื่อใช้การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่
ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบ Online เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการรับทราบหลักสูตรของ สป.อว. และเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
สามารถสืบค้นข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อให้
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
พิจารณารับทราบหลักสูตร 

2. เพ่ือให้สามารถนำเสนอข้อมูลหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วและพร้อมเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรสู่
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที ่สนใจทั่วไป สามารถให้สืบค้นข้อมูลก่อน
ตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บันทึกข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้อง

ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบ
หลักสูตรได้ทันเวลา ครบถ้วนและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. สามารถนำเสนอข้อมูลหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วและพร้อมเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรสู่
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู ้ปกครอง และผู ้ที ่สนใจทั ่วไป สามารถให้สืบค้นข้อมูลก่อน
ตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนทุกหลักสูตรและทันก่อนการเข้าศึกษา 

    ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัด

ประชุมสัมมนา เรื ่อง “การปรับเปลี ่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 
7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั ่น ชั ้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื ่อแจ้งทุก
มหาวิทยาลัยฯ รับทราบการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ โดย
ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยฯ บันทึกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยมีกำหนดการ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
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มจธ. มีหลักสูตรที่ต้องบันทึกผ่านระบบ CHECO จำนวนทั้งสิ้น 76 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 33 
จากหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นหลักสูตรครบรอบปรับปรุงระหว่างฉบับปี 
พ.ศ. 2560-2563 รายละเอียดดังนี้ 

 
 

รูปที่ 7 แสดงสัดส่วนร้อยละของหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงปีการศึกษา 2563 
 

 
 
ตารางท่ี 4 สรุปจำนวนหลักสูตรของแบ่งตามคณะและระดับปริญญาในระบบ CHECO 

จำนวน : หลักสูตร 

คณะ 
ระดับปรญิญา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 7 6 25 
   2. คณะวิทยาศาสตร์ 7 5 1 13 
   3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 5 - - 5 
   4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 2 8 
   5. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 7 2 1 10 
   6. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ - 1 1 2 
   7. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี - 1 - 1 
   8. คณะศิลปศาสตร ์ - 3 1 4 
   9. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - 1 - 1 
  10. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2 2 4 
  11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 1 1 1 3 
รวมทั้งหมด 35 26 15 76 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
 
 
 

67%

33% หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

หลักสูตรในระบบ CHECO
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ตารางท่ี 5 สรุปจำนวนหลักสูตรของแบ่งตามคณะและฉบับปี พ.ศ. ปรับปรุงในระบบ CHECO 
จำนวน : หลักสูตร 

คณะ 
ฉบับปี พ.ศ. 

รวม 
2560 2561 2562 2563 

   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 3 - 11 25 
   2. คณะวิทยาศาสตร์ 12 1 - - 13 
   3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 - - 4 5 
   4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ - 2 1 5 8 
   5. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 4 2 1 3 10 
   6. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ - - 2 - 2 
   7. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี - 1 - - 1 
   8. คณะศิลปศาสตร ์ 4 - - - 4 
   9. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - - 1 - 1 
  10. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 - - 2 4 
  11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 2 - 1 - 3 
รวมทั้งหมด 36 9 6 25 76 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
ตารางท่ี 6 สรุปสถานะหลักสูตรของแต่ละคณะในระบบ CHECO 

จำนวน : หลักสูตร 
คณะ ประเภทสถานะการส่ง 

รอส่ง ส่งไป 
สกอ.
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง 
สป.อว.

ตรวจสอบ 

ส่งให้
มหาวิทยาลัย

แก้ไข 

รับทราบ
แล้ว 

รวม
ทั้งหมด 

(W) (S) (A) (E) (P) 
   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   6 - 2 17 25 
   2. คณะวิทยาศาสตร์ - 1 -   12 13 
   3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

4 - - 1 - 5 

   4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ - 5 - - 3 8 
   5. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - 4 - 3 3 10 
   6. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ - - -   2 2 
   7. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี - - - - 1 1 
   8. คณะศิลปศาสตร ์ - - - - 4 4 
   9. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - - - - 1 1 
  10. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

2 - - 2 - 4 

  11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม - - - 1 2 3 
รวมทั้งหมด 6 16 - 9 45 76 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
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รูปที่ 8 แสดงสัดส่วนร้อยละของสถานะหลักสูตรในระบบ CHECO 

 
 
  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
1. วิชาเอก/แขนง หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะไม่

มีการระบุวิชาเอก เพราะจำนวนหน่วยกิตไม่
สามารถเป็นวิชาเอกได้ 

2. โครงสร้างหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 

 
1. ปรับจากสาขาวิชาเอก เป็นกลุ่มวิชาแทน 

 
 

2. ตรวจสอบและกำหนดรายวิชาโครงสร้าง
หลักสูตรและรายวิชาในแผนการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ และ มคอ.1 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใน มคอ.2 
1. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ประจำหลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ไม่ระบุ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
 

2. ผลงานทางวิชาการ  
- ต้องแยกประเภทของผลงานวิชาการให้

ช ัดเจน เช ่น International Journal/ 
International Conference/ National 

 
1. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการกับหลักสูตรอีก

ครั้ง และเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ CHECO ให้
ครบถ้วน กรณีที ่พบว่าผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ฯ ทาง EDS จะส่งบันทึกแจ้งให้หลักสูตร
เสนอ สมอ.08 ปรับรายชื่ออาจารย์ออกจาก
การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

2. สำหรับหลักสูตรที ่ผ ่านการอนุมัต ิจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ เร ียบร้อยแล้วทาง EDS จะ
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล โดยแยกประเภท
ผลงานทางวิชาการ (อ้างอิงตามฐานข้อมูลวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ) และปรับรูปแบบการเขียน

รอส่ง, 6, 8%

ส่งไป สกอ.แล้ว, 16, 
21%

ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
, 9, 12%

รับทราบแล้ว, 45, 59%

รอส่ง

ส่งไป สกอ.แล้ว

อยู่ระหว่าง สป.อว.ตรวจสอบ

ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข

รับทราบแล้ว



16 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
Journal/ National Conference เ ป็ น
ต้น 

- รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการต้อง
เป็นหลักการเขียนบรรณานุกรม โดย
มหาวิทยาลัยฯ ใช้การเขียนอ้างอิงแบบ 
APA 

3. ความครบถ้วนของข้อความที่ระบุในมคอ.2 
เช่น 

- ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที ่มี
คุณภาพและมาตรฐานใช้ “ปีการศึกษา” 

- ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค ต้องระบุ
ข้อความตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ให้
ครบถ้วน 

- การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระบุระยะเวลา
การจัดการจัดการเรียนการสอนกี่สัปดาห์ต่อ
ภาคการศึกษา 

- ปฏิทินการศึกษา โดยมีเดือนที่เริ ่มต้นการ
เรียนการสอนและเดือนที่ ่สิ ้นสุดการเรียน
การสอน ให้ชัดเจน 

ผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ CHECO 
 
 
 

3. EDS ตรวจสอบและแก้ไขข้อความให้ครบถ้วน
ตามข้อเสนอแนะ 

ปัญหาเชิงเทคนิค เช่น 
1. ระบบมีความล่าช้าเนื ่องจากมีผู ้ใช้บริการ

จำนวนมาก ทำให้ค้างและไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลได ้

2. การแนบไฟล์เอกสารและรูปภาพ บางครั้งไม่
แสดงรายละเอียดข้อมูล ต้องบันทึกใหม่ 

3. การบันทึกรายชื ่ออาจารย ์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พบ
รายชื่ออาจารย์ซ้ำซ้อนจากการแสดงผลที่
ผิดพลาด 

 
ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที ่ที ่ดูแลระบบเพื ่อให้
ความช่วยเหลือ 

 

 

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
และรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ที่ใช้ระบบประกันคุณภาพ 
CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) ในการประ เมิ น
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คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะมีการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา 
 
 5.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกกำกับ
ดูแลให้มีการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรประจำปี
การศึกษา 2562 นี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จำนวน 21 
หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จำนวน 131 หลักสูตร 
 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การดำเนินงานของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อยู่

เสมอ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบข้อมูล และกำกับติดตามการดำเนินงานของ

หลักสูตรเป็นให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ  
   ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรทั้งหมดจำนวน 152 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7  

 

ตารางท่ี 7  ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
              ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับคณะ 
 

คณะ/ สำนัก/ บัณฑิตวิทยาลัยฯ 
 

 

จำนวนหลักสูตรจำแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

ผลการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ตรี โท เอก รวม 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1. วิศวกรรมศาสตร์ 23 19 10 52 52 - 
2. วิทยาศาสตร์ 7 10 5 22 22 - 
3. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 8 7 1 16 16 - 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 2 9 9 - 
5. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 2 - 9 9 - 
6. พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ - 6 6 12 12 - 
7. ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี - 5 4 9 9 - 
8. ศิลปศาสตร์ - 3 1 4 4 - 
9. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม - 4 - 4 4 - 
10. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 1 2 1 4 4 - 
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คณะ/ สำนัก/ บัณฑิตวิทยาลัยฯ 
 

 

จำนวนหลักสูตรจำแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

ผลการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ตรี โท เอก รวม 
เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

11. หลักสูตรเฉพาะบุคคล 1 1 1 3 3 - 
12. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- 6 2 8 8 - 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 50 69 33 152 152 - 
  
 และทำการเปรียบเทียบหลักสูตรที ่ผ ่านการประเมินตามองค์ประกอบที ่ 1 การกำกับมาตรฐาน                      
ปีการศึกษา 2557 – 2562 ดังแสดงในตารางที่ 8 และรูปที่ 1  
ตารางท่ี 8  การเปรียบเทียบหลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน            

ปีการศึกษา  2557 – 2562 

 

ปีการศึกษา จำนวนหลักสูตร หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

2557 142 119 83.80 23 16.20 
2558 144 100 69.44 44 30.56 
2559 148 146 98.65 2 1.35 
2560 148 148 100 - - 
2561 151 151 100 - - 
2562 152 152 100 - - 

 

 
รูปที่ 9  การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานปีการศึกษา 2557 –2561   

83.8

69.44

98.65 100 100 100

16.2

30.56

1.35 0 0 0
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ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562

การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
(ปีการศึกษา2557-2562)

หลกัสตูรท่ีผ่านการประเมิน หลกัสตูรท่ีไม่ผ่านการประเมิน
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ประเด็นปัญหาที่พบในการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2562 แนวทางการแก้ปัญหา และการดำเนินการ 
 

ประเด็นปัญหาที่พบในการตรวจประเมินในปี
การศึกษา 2562 

แนวทางการแก้ปัญหา และการดำเนินการ 

1. ถึงแม้ว่าคณบดีหรือผู้แทนลงนามยืนยัน
ผลการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบ ที่ 1 การ
กำกับมาตรฐาน มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษา
และบริการแล้ว แต่หลักสูตรยังบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CHE-QA Online ไม่ถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น  

- การรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานไม่
ตรงกับผลการดำเนินงานที่แท้จริง  

- การบันทึกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบถ้วน 

- การบันทึกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ตรงตาม
เล่ม มคอ.2 หรือไม่ตรงตามข้อมูล ณ สิ้น
ปีการศึกษาท่ีประเมิน 

- การบ ันท ึกผลการตรวจสอบข ้อมูล
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานใน
หัวข้อตัวบ่งชี ้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ไม่ครบถ้วน 

- การเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และระบ ุป ี  พ .ศ .  ตามหน ้ าปกเล่ม
หลักสูตรไม่ถูกต้อง  

- การแนบหลักฐานการตรวจสอบข้อมูล
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานไม่
ครบถ้วน 

- หลักสูตร คณะ ตรวจสอบความครบถ้วน และ
ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA 
Online ก ่อนการลงนาม ในรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้จัดทำ
ประเด ็นคำถาม – คำตอบเก ี ่ยวก ับ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ที่เป็นคำถามท่ีพบบ่อย และ
เป็นประเด็นปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบ
ที ่ 1 การกำกับมาตรฐานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 
(EDSDATA 1) และค ู ่ ม ื อการบ ันท ึกผลการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานใน
ระบบ CHE-QA Online เพ ื ่อให ้หล ักส ูตรใช้
ประกอบการตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูล
ได้ (สามารถดูรายละเอียดข้อมูล และคู่มือผ่าน
ทางเว็ปไซต ์https://www.eds.kmutt.ac.th) 
 

2. ไม่พบรายชื ่ออาจารย์ในระบบ CHE-QA 
Online เนื่องจากรายชื่ออาจารย์ยังไม่ถูกเพ่ิมเติม
ให้เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลของ สป.อว.  

- สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการประสาน
กับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื ่อส่ง
รายชื่ออาจารย์ที่เป็นปัจจุบันให้กับ สป.อว. 

3. การบันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
การศึกษา (New ACIS) โดยใช้วิธีการพิมพ์รายชื่อ

- หลักสูตร คณะบันทึกรายชื ่อกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์โดยการเลือกรายชื่อกรรมการสอบ
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ประเด็นปัญหาที่พบในการตรวจประเมินในปี
การศึกษา 2562 

แนวทางการแก้ปัญหา และการดำเนินการ 

กรรมการ ซึ ่งไม่ได้เลือกรายชื ่อกรรมการจาก
ระบบ New ACIS ส่งผลให้ข้อมูลที ่มาแสดงใน
ระบบตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที ่ 1 ไม่
ถูกต้อง (เนื ่องจากระบบ New ACIS สามารถ
บันทึกรายชื่อกรรมการได้จากการเลือกรายชื่อ
จากระบบ และการพิมพ์รายชื่อเองได้) 

วิทยานิพนธ์ที่มีในระบบ New ACIS เพื่อบันทึก
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

4. ระบบตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 
การกำกับมาตรฐานไม่แสดงรายชื ่ออาจารย์ 
เนื่องจาก Version หลักสูตรในระบบ New ACIS 
มี Version ของหลักสูตร สำหรับการใช้โครงสร้าง
หลักสูตรเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ซึ่ง
ไม ่ ใช ่  Version ในการตรวจประเม ินของปี
การศึกษา 2562 

- สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการประสาน
กับสำนักคอมพิวเตอร ์ และศูนย ์นว ัตกรรม
ซอฟต์แวร์และการประมวลผล (Innosoft) เพ่ือ
กำหนด Version หลักสูตรในระบบ New ACIS 
ให้สามารถรองรับการใช้งานได้ตามเงื่อนไขของ
ระบบตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่  1 การ
กำกับมาตรฐาน (ดำเนินการแก้ไขแล้ว) 

5. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จาก
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ที่นำมาแสดงใน
ระบบสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบ
ที ่ 1 การกำกับมาตรฐาน เนื ่องจากข้อมูลใน
มหาวิทยาลัยฯ บางส่วนยังไม่ถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ หรือถูกจัดเก็บในหลายฐานข้อมูล เช่น 
ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หรือข้อมูลกรรมการวิทยานิพนธ์และกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ถูกบันทึกในระบบ New 
ACIS รวมถึงการบันทึกผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ให้เป็นปัจจุบัน 

- ในปีการศึกษา 2563 ได้ม ีการจัดเก็บข้อมูล
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ
ในระบบ New ACIS โดยการบันทึกของภาควิชา
ซึ่งจะมีการดึงข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสนับสนุน
การตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

- คณะ และหลักสูตร ต้องบันทึก และตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ที ่สำคัญและเกี ่ยวข้องกับการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้ข้อมูลในระบบถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 

 
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการจะกำกับติดตามตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การ

กำกับมาตรฐานทุก 6 เดือนตามกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การ
กำกับมาตรฐาน และแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้กับคณะ และหลักสูตรเพื่อให้การดำเนินงานของทุก
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อยู่เสมอ 
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5.2 องค์ประกอบท่ี 2 เกณฑ์การพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยฯกำหนดให้ทุกคณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report: SAR) เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. (CUPT QA) โดยในระดับหลักสูตรให้ ใช้เกณฑ์ของ ASEAN 
University Network - Quality Assurance (AUN-QA) หรือหากหลักสูตรใดประสงค์จะให้มีการประกัน
คุณภาพตามแนวทางอื ่นๆ ที ่ เป ็นที ่ยอมรับในระดับสากล เช ่น Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ 
สามารถใช้ได้เช่นกัน ตามแผนการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตรต้องได้รับการตรวจประเมิน
หลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA จากสำนักงานประกันคุณภาพ รวมไปถึงหากพบว่าหลักสูตรใดที่มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ดี และพร้อม มหาวิทยาลัยฯ จะเชิญผู้ประเมินจากภายนอกมาทำการตรวจประเมินเพื่อให้
ได้รับการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากลต่อไป  

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้หลักสูตรได้ทบทวน กระบวนการได้มาของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program 

Learning Outcomes : PLOs) และประเมินตนเองว่าหลักสูตรได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) 
ที่ออกแบบไว้ในแต่ละปีละปีอย่างไร หลักสูตรได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง และได้ผลอย่างไรเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)  

2. เพื่อให้หลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับที่หลักสูตรสามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตร และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากลในอนาคต 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE และสามารถจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง  
2. หลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อผลการดำเนินงานของหลักสูตร และเห็นประเด็นที่ควรนำไปพัฒนา

ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   ผลการดำเนินงาน 
    ในปีการศึกษา 2562 คณะได้พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่มีความพร้อม และจะขอรับการตรวจประเมิน
โดยมีหลักสูตรที่เสนอขอเข้ารับการตรวจประเมิน ตามแนวทาง AUN-QA จำนวน 38 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่
ผ่านการพิจารณาความพร้อม และได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานประกันคุณภาพ จำนวน 19 หลักสูตร 
ไม่ผ่านเกณฑ์และส่งคืนจำนวน 19 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 8 
 ตารางที่ 8 จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาความพร้อมเพื่อกำหนดรูปแบบการประเมินจากสำนักงาน
ประกันคุณภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 

รูปแบบการประเมิน 2558 2559 2560 2561 2562 
1. Desktop Assessment 27 6 1 8 8 
2. Desktop + Round Table 
Assessment 

- 4 8 5 11 

3. Desktop + Site Visit Assessment 2 0 0 0 0 
4. ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและขอส่งคืน 1 11 14 5 19 
รวม  30 21 23 18 38 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 145 148 148 151 152 
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6. งานบัณฑิตศึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยแบ่งภารกิจหลักด้านต่าง ๆ ดังนี้ การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และการบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
6.1 การควบคุมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

งานตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 และระเบียบ ฯ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
โดยในรอบปี 2563 สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จำนวน 466 คน ดังแสดงในตารางที่ 9  
 

ตารางท่ี 9 จำนวนการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ลำดับที่ คณะ จำนวน (คน) 

1 วิศวกรรมศาสตร์ 213 
2 วิทยาศาสตร์ 53 
3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 56 
4 พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 40 
5 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 7 
6 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 24 
7 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 30 
8 เทคโนโลยีสารเสนเทศ 3 
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 10 
10 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 30 
11 รวม 466 
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6.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
โครงการการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (3MT)  

 การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis Competition (3MT) เป็น
โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกนำเสนอวิทยานิพนธ์ของตัวเองภายในเวลา 3 นาที โดยใช้
ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายในการอธิบายงานวิจัยแก่ผู้ฟังทั่วไปเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสื่อสางานวิจัย
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจากทางมหาวิทยาลัยและได้รับกาสนับสนุน
จากบริษัท Spring Nature ในการเข้าร่วม Asia-Pacific 3 MT Finals ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะการนำเสนอให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีทักษะการนำเสนอ 
2. ได้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในรอบ Asia-Pacific 3 MT Finals ที่มหาวิทยาลัยควีนส์

แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
ผลการดำเนินงาน 

 สำหรับการแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาทีในปี 2563 นี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม UX702 อาคารอเนกประสงค์โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
คณะต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 19 คน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ Mr. TUSSANUN 
THUNYAPHUN นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7 ,000 บาท ได้แก่ Mr. MATTHEW CRANE นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรเฉพาะบุคคล (IBP) ซ่ึง Mr. MATTHEW CRANE ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกเข้าร่วม Asia-Pacific 3 MT Finals ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียด้วย 
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รูปที ่10 กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (3MT) 

6.3 งานบริการบัณฑิตศึกษา 

การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
ผลการดำเนินงาน 

ในปี 2563 สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ทั้งสิ้นจำนวน 588 เล่ม  
ดังรายละเอียดในตารางที ่10 
ตารางท่ี 10 จำนวนวิทยานิพนธ์ที่ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์แยกรายคณะ 

ลำดับที่ คณะ จำนวน (เล่ม) 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 
2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 52 
3 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 30 
4 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 38 
5 พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 53 
6 วิทยาศาสตร์ 63 
7 วิศวกรรมศาสตร์ 316 
8 ศิลปศาสตร์ 12 
9 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  6 
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 
11 รวม 588 
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ข้อผิดพลาดที่พบ 
 จากจำนวนวิทยานิพนธ์ที่ตรวจทั้งสิ้นจำนวน 588 เล่มในปี 2563 นั้น สำนักงานพัฒนาการศึกษาและ
บริการยังพบว่ามีข้อผิดพลาดในเล่มวิทยานิพนธ์อยู่จำนวน  โดยส่วนใหญ่เป็นการผิดพลาดจากรูปแบบการพิมพ์
ซึ่งแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดที่พบดังแสดงในตารางที่ 11 
  
ตารางท่ี 11 ข้อผิดพลาดในเล่มวิทยานิพนธ์ที่เกิดการดำเนินการของภาควิชา/คณะ 

ข้อผิดพลาดที่เกิดการดำเนินการของภาควิชา/คณะ 
รายการที่ผิด จำนวน (เล่ม) 

1. ชื่อหัวข้อในเล่ม/ในระบบ New ACIS /ในแบบ บ.
3 ไม่สัมพันธ์กัน 

147 

2. รายชื ่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

67 

ข้อผิดพลาดที่เกิดการดำเนินการของนักศึกษา (รูปแบบการพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์) 
1. พิมพ์ผิด ตัดคำผิด 45 
2. การเว้นขอบกระดาษ/การเว้นระยะบรรทัด 37 
3. การวางลำดับและการพิมพ์หัวข้อ 61 
4. เลขหน้าผิด/ ตำแหน่งพิมพ์เลขหน้าผิด 37 
5. หัวข้อในสารบัญกับในเล่มไม่ตรงกัน 39 

 
แนวทางการแก้ไขเพื่อลดข้อผิดพลาด/ลดเวลาในการตรวจ 
 ในปี 2563 สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขเพื ่อลด
ข้อผิดพลาด/ลดเวลาในการตรวจวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แนวทางการแก้ไข สถานะการดำเนินการ 
เพิ่มเติมรายละเอียดในคู่มือการทำ
วิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

พัฒนา Template หรือซอฟต์แวร์
ที่ช่วยในการจัดรูปแบบ 
 

ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 
https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/graduatestudents 

จ ั ดทำ  checklist ให ้ น ั กศ ึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง
ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ให้คณะและ 
EDS 
 

ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 
https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/graduatestudents 
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7. การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ KMUTT Micro-Credentials 

ปัจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยซึ่งเหมือนกับระบบการศึกษาสากลทั่วไป ที่เป็นระบบ
การศึกษาเชิงสร้างความรู้ (Knowledge Construction) เน้นการให้ความรู้ก่อน (Front Loading Education) 
เป็นลำดับขั้นตามระดับคุณวุฒิการศึกษา จากระดับประถมศึกษา (ขั้นต้น) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ขั้นสอง) และ
สุดท้าย อุดมศึกษา (ขั้นสาม) กล่าวคือการศึกษาสร้าง “กำลังคนที่มีความรู้” เพ่ือออกไปทำงาน จนเกษียณอายุ ซึ่ง
อาจจะมีการเพิ ่มเติมความรู ้ในระหว่างการทำงานบ้างเป็นระยะ (Continuing Education) ระบบการศึกษา
ดังกล่าวนี้ไม่สามารถสร้างกำลังคนให้มีความสามารถ และหรือสมรรถนะ “ตรง” ตอบสนอง “ทัน” ต่อ “ความ
ต้องการ” ในการทำงานของผู้เรียน และหรือการพัฒนาภาคการผลิตของประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 นั่นคือ
ระบบการศึกษาสำหรับสังคมในสภาวะดิจิทัล ต้องเป็นการศึกษาเชิง “ความต้องการในการทำงาน (Demand-
Side Based Education)” “สร้างความสามารถ และหรือสมรรถนะ (Competence and/or Competency 
Based Education)” และ “ตอบสนองการเรียนรู ้ทุกช่วงวัย (Lifetime Based Education)” หรือ “ต่อเนื ่อง 
(Continuous Based Education)”   

KMUTT Micro-Credential เป็นระบบการอุดมศึกษาเชิงความสามารถ และหรือสมรรถนะ 
(Competence and/or Competency Based Education) ที่มีลักษณะเป็นโมดูล (Module) ย่อย ๆ ประกอบ
กันเป็น Micro-Credential สร้างศักยภาพการทำงานเป็นขั้นๆ ตามความยากง่ายของงาน จบในตัวเอง แต่สามารถ
นำมาเชื่อมต่อกัน (Stackable) เพื่อพัฒนาสร้างความสามารถ และหรือสมรรถนะใหม่ ๆ ได้ เมื่อความต้องการ
เปลี่ยนไป การเรียนรู้ในลักษณะเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) โดยไม่จำกัดเวลาสำเร็จการศึกษา 
แต่จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล นั่นคือเมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละโมดูลผู้เรียนต้องสามารถทำได้ 
หรือมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนไป ตามที่กำหนดในผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 
การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง มจธ. และ Digital Promise 

Digital Promise คือ หน ่วยงานที ่ ได ้ร ับอนุญาตจาก U.S. Congress ให ้ เป ิดเป ็น Non-profit 
Organization เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำนวัตกรรมการศึกษาผ่านเทคโนโลยีและงานวิจัย โดย Digital 
Promise Educator Micro-Credential ได้เริ่มต้นจากการสร้าง Ecosystem ของ Micro-Credential เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ประเมินความสามารถของทักษะที่ตัวเองมีผ่านอาชีพของตัวเอง นอกจากนี้ Digital Promise Micro-
Credential Platform ยังช่วยในการคัดเลือก Micro-Credential การส่งตัวอย่างเข้ามาตรวจสอบ การ
ประเมิน และการออกแบบ Micro-Credential ให้กับผู้ที ่สนใจอีกด้วย ผลงานในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาของ 
Digital Promise มีดังนี้  

1. ให้การสนับสนุนผู้เรียนในกลุ่มวัยทำงานให้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการเรียนด้วยระบบดิจิตอล
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทำงานและยังเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น 

2. มีงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาหลายผลงาน เช่น Dynamic Learning Project Learning 
Sciences และ Research@Work เป็นต้น    

3. มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลายแห่ง เช่น Education Innovation Clusters, 
League of Innovative Schools และ Verizon Innovative Learning Schools 
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นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่ร่วมมือกับ Digital Promise ในการออกแบบ Micro-
Credential เช่น University of Wisconsin, University of Kentucky และ North Carolina State 
University โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูผลงานของ Digital Promise ได้ที่ 
https://microcredentials.digitalpromise.org/explore 

              จากผลงานที่ผ่านมา ทางคณะทำงาน Micro-Credential ได้เล็งเห็นถึงความสามารถและความ
เชี ่ยวชาญของ Digital Promise ในฐานะการเป็นผู ้เชี ่ยวชาญในการออกแบบ Micro-Credential สำหรับ
ผู้เรียนที่ทำงานดา้นการศึกษาและผู้เรียนในวัยทำงานมาเป็นเวลานาน 

              นอกจากนี ้ ยังมีการตรวจประเมิน Micro-Credential ในรูปแบบของ Competency จึงเป็น
เหตุผลให้ทางคณะทำงาน Micro-Credential ต้องการร่วมมือกับทาง Digital Promise โดยได้มีการทำสัญญา
ร่วมกันระหว่าง มจธ. และทาง Digital Promise เพื ่อเช ่าซื ้อ Platform สำหรับการอัพโหลด Micro-
Credential และเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของ Platform รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับ Micro-Credential 
Ecosystem วิธีการส่งตัวอย่างหลักฐานของ Micro-Credential การอบรมผู้ประเมิน Micro-Credential ซึ่ง
ทั ้งหมดที่กล่าวมานี ้ถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู ้หรือแลกเปลี ่ยนประสบการณ์จากผู ้เชี ่ยวชาญและมี
ประสบการณ์โดยตรงด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ Micro-Credential    จึงทำให้เกิดโครงการเชิง
ปฎิบัติการสำหรับผู้ออกแบบและผู้ประเมิน สำหรับ KMUTT Micro-credential ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 – 28 
กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งหมด 5 Sessions โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

Leadership Training 

 

https://microcredentials.digitalpromise.org/explore
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            ผู ้นำเป็นกลไกสำคัญกับความสำเร็จในการระบบนิเวศของ Micro-Credential มาทำความรู ้จัก 
Micro-Credential ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไรและทำอย่างไรจึงสำเร็จ ใน session นี้ วิทยากรจะพาพวกเรา
มาร่วมวางแผนการสร้างระบบนิเวศและสื่อสารเกี่ยวกับ Micro-Credential ให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน 

Assessor Training 

 
 

             มาทำความเข้าใจหน้าในที่สำคัญของผู้ตรวจประเมินความสามารถในระบบ Micro-Credential 
และเรียนรู้เรื่อง competency based professional learning พร้อมทำความรู้จักกับ Digital Promise 
Platform รวมถึงวิธีการเชื่อมโยงการประเมินความสามารถกับเกณฑ์การประเมิน 

Designer Training 
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             มาเรียนรู้ทักษะในการเป็นผู้เขียนหรือผู้ออกแบบ Micro-Credential  content ที่ดีจาก Digital 
Promise Micro-Credential Framework เพ่ือระบุความสามารถที่เฉพาะเจาะจง วิจัยเพื่อหากระบวนการวัด
และพัฒนาความสามารถ รวมถึงเริ่มร่างและออกแบบ Micro-Credential 

Earner Training 
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               เข้าใจการใช้ Micro-Credential เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาชีพและร่วมทำ
กิจกรรมกับผู้เข้าร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจวิธีการในการส่งหลักฐานของความสามารถเพ่ือเข้ารับการรับรอง 

Q&A กับผู้บริหาร และ MC support team 

 
           Q&A ใน session นี้มารู้จัก Micro-Credential ในบริบทของ มจธ. ว่าแตกต่าง หรือเหมือนกันกับ 
Digital Promise อย่างไร ชวนคุยประเด็นสำคัญต่างๆสำหรับผู้ออกแบบกับ Project Owners เพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันสู่ KMUTT Micro-Credential 
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KMUTT Micro-Credential published on Digital Promise.  

              ปัจจุบ ัน MC Design Support Team ได้ดำเนินการออกแบบ Micro - credential เสร็จสิ้น 
ทั้งหมด 3 Mcs และทาง Digital Promise ได้ published ขึ้น platform เป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นมิติใหม่ใน
ระดับคุณภาพสากล พร้อมให้ผู้เรียนและผู้ขอรับการรับรองจากท่ัวโลกเข้ามาพิสูจน์ความสามารถได้ทันที 

 

  ทั้งนี้ทีมยังมีการจัดอบรมร่วมกับทาง Digital Promise แก่ กลุ่มอาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็น 
Assessor ในระบบ Digital Promise โดยอาจารย์ที ่สนใจเข้าร่วมใน Phase แรก ทั ้งสิ ้น 20 ท่าน และจะ
ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องสำหรับ Assessor ของ KMUTT4life ต่อไป 
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OTHER WORKS: TEAM DEVELOPED IN 2020 
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MC DESIGNER STATUS UPDATE 2020 
Roles and Responsibility for MC Designer Support 
        คณะทำงานฯ มีการจัดประชุมทั้งในรูปแบบ Online & Offline เกี่ยวกับการนำเสนอกลไกและขั้นตอน 
ตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องอ่ืนๆ ทางด้านแนวทางพัฒนาการศึกษา เพ่ือสนับสนุนอาจารย์ทุกท่านให้สามารถ
เริ่มออกแบบ Micro – Credentials ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

• การนัด Meeting เพ่ือ Kick off MC Eco System & Template ทั้งในระดับคณะ/ภาควิชา/
สาขา รวมไปถึงรายบุคคล 

• ให้คำปรึกษา Online MC Template กับ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ออกแบบ MC แล้ว 
โดยการโต้ตอบทันที เมื่อมีการ Comment 

• อธิบายถึงข้อแตกต่างและปรับความเข้าใจ ระหว่าง Micro – Credentials และ การศึกษา
รูปแบบเดิม   

• ทำความเข้าใจและยื่นข้อเสนอในเรื่อง การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์นำรายละเอียดเนื้อหาขององค์กรภายนอก
ที่มีชื่อเสียง มาเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (OBEM) ได้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาให้
ได้มาซึ่งการขอรับรองความสามารถ (MC) ต่อไป 

• Get Requirement ในการพัฒนากำลังคนของภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาขยายผลต่อยอด
โดยมี Micro – credentials เป็นเครื่องมือ 

 
How to become MC Designer  

 

 

เมื่อได้รับการติดต่อจากอาจารย์/บุคคลอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมการออกแบบ Micro – Credentials มีวิธีการ
ดำเนินการตาม 7Steps ดังนี้ 

 

Register 

 

Design 

 

Submit 

 

             Pilot 

 

Evidence 

review 

 

Improve 

continuously  
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Designer register on the 

platform  

ดำเน ินการจ ัดส ่ง Link สำหรับให ้ Register 
ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเป็น MC 
designer โดยระบบจะจัดส่งข้อมูลมายัง  
Email: 4Life@mail.kmutt.ac.th ซ ึ ่ ง เ ป็ น
ช ่องทางหล ักในการต ิดต ่อส ื ่อสารก ับ MC 
designer ทุกท่าน และในกรณีที ่ต ้องการนัด 
online meeting เ พ ื ่ อ ท ำ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใน
รายละเอียดเบื้องต้น ก่อนลงมือออกแบบ MC ก็
ทำได้เช่นกัน 
 
Designers fill out and submit.  

MC's template  

เมื่อทีมได้รับข้อมูลส่วนบุคคล จากการ Register 
เบื ้องต้นแล้ว จะดำเนินการ Create Google 
Document File (Online MC Template) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือสารสนเทศในการให้คำปรึกษา
แ ล ะ  Feedback ไ ป ย ั ง  MC designer ใ ห้
ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Create MC Template Card 

 (1 Card: 1 MC designer) สำหรับ monitoring 
status การออกแบบ MC และ กำหนด Staff ใน
ทีมเพ่ือให้การสนับสนุน โดยจะคำนึงถึงภาระงาน
และความเชี่ยวชาญของคนในทีมเป็นหลัก. 
 

Editor review and give 

feedback and Designers 

revise.  

ทีมได้กำหนดขอบเขตในการให้คำปรึกษาและ 
Feedback อาจารย์ทุกท่านไว ้ระยะเวลาหนึ่ง 
โดยจะมีการติดตามผล รวมถึงการสอบถามความ
คืบหน้าในการออกแบบ MC จนได้มาซึ่ง Final 
Version ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพ่ือส่งขอ
อนุมัติขึ้น Platform ต่อไป 
Publish on platform. 

เมื ่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในขั ้นตอน
ต่อไปจะเป็นการทำงานร่วมกับ ทีม Software 
Development (ETS) เพื ่อนำรายละเอียด MC 
ที่ได้รับอนุมัติขึ ้น Platform โดย MC designer 
จะสามารถเห ็น Micro-credentials ที ่ตนเอง
ออกแบบภายในอาทิตย์แรกของเดือนถัดไป  ซึ่ง
กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดจะต้องตอบสนอง
ความต้องการให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ
มากที่สุด ให้ทันต่อความต้องการของผู ้ใช้งาน 
(User) 

“A good system shortens 
 the road to the goal.” 
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Success 2020  
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MC: Ready for Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Constructive Alignment Principal Application for Learning Units 

• Providing Corrective Feedback in a Foreign Language Classroom 

• Applying TPACK Framework to facilitate the achievement of learning 

outcomes. 

• Zoom meeting to help manage online teaching and learning. 

• Designing a task-based activity in a foreign language classroom 

• Biodiesel production 

• Lipid extraction 
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       Basic 

C Programming 

 

• System Thinking for 

business  

• Building Risk Assessment 

Model 
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8.หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(Education Technology Development and Integration Support – ETS) 
 

หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา (Education Technology Development 
and Integration Support - ETS) เป็นหน่วยงานกลางทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  (Outcome Based 
Education) รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนของ มจธ. ได ้โดยแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 โครงสร้างหน่วยงาน 
 

1) การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Research and Development in Learning 
and Teaching Technology) ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้  ที่
สนับสนุนให้เกิดการติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome Based Education) ของ มจธ. 

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและบริการ (Technology Integration and Services) 
เน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเชิงประยุกต์ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ ประเมินผลลัพธ์
การใช้งาน และจัดหมวดหมู่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของ มจธ. 
รวมถึงการจัดอบรมและให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Education Technology Training) คัด
สรรเครื่องมือที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนมาถ่ายทอดให้กับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  

3) สร้างการยอมรับและความสำเร็จของลูกค้า (Customer success and Media and Marketing) 
สร้างการยอมรับและส่งเสริมความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ประสานงาน 
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สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่และสื่อสารทำความเข้าใจ
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร 

4) การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance ) สร้างกระบวนการการ
ทำงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบ มีการตรวจสอบขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ ทำการค้นหาหรือ
กำจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด 

5) การบริหารจัดการและบริหารงานทั่วไป (Management and administration) ทำหน้าที่บริหาร
จัดการทีมในภาพรวม ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคล งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในหน่วยงานในทุกด้านเพื่อให้สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด 

*Extra – สนับสนุนงานด้านพัฒนาการศึกษาตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่เสมือนเป็น
คณะทำงานพัฒนาการศึกษา (C4ED) ภายใต้ทรัพยากรของโครงการ ETS เช่น งานสร้างความเข้าใจแนว
ทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes based Education) , การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculums development), Micro-credential 
 

ผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Education Technology 
Development and Integration Support - ETS) ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 

1. การพัฒนาระบบ KMUTT Learning Environment (LEB2) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีนโยบายพัฒนาการศึกษาที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์     
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Outcome Based Education: OBE) สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 
จึงได้จัดโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลในด้านการเรียนการสอน และเป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกและติดตาม
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในทุกระดับ 

KMUTT Learning Environment (LE) จึงได้ถูกริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
การเรียนรู้ (Learning Tool) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอย่างครบวงจรสำหรับคณาจารย์
และน ักศ ึกษา โดยการดำเน ินงานของคณะทำงานพ ัฒนาการศ ึกษา ( Cluster for Educational 
Development - C4ED) มุ่งเน้นให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ บริการทรัพยากร และเทคโนโลยีแบบออนไลน์เพื่อให้
เกิดนวัตกรรมของวิธีการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ปัจจุบัน LE ได้ปรับรูปลักษณ์
ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและเพ่ิมฟีเจอร์ (Feature) ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ของการสอนได้ครอบคลุมหลักสูตร 
รายวิชา และกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ภายใต้เวอร์ชันใหม่ชื่อ “LEB2” โดยอาศัยการดำเนินการจากบุคลากร
ภายใต้หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Education Technology Development and 
Integration Support - ETS) ทางโครงการได้นำกระบวนการ Agile Management มาใช้ในการบริหารงาน
ด้าน Software Development โดยมีการปรับการทำงานของทีมพัฒนาระบบตามรูปแบบของ Scrum 
Process และใช้ Micro Service ในการวางโครงสร้างหลักของระบบ รวมทั้งยังได้นำเทคโนโลยีการให้บริการ
ลูกค้าระดับ World Class มาใช้ในการบริการและสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าอีกด้วย 
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สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการ
เรียนการสอนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์ LEB2 จึงเป็นหนึ่งในระบบที่สำคัญท่ีส่วนสนับสนุน
การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันที  อาจารย์และนักศึกษา มจธ. 
สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้ระบบ LEB2 ดังนี้ 

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 มีผู้ใช้งานระบบ LEB2 จำนวน 390 คน คิดเป็น 43%  
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้งานระบบ LEB2 จำนวน 461 คน คิดเป็น 50%  
เดือนมกราคม - เมษายน 2563 มีผู้ใช้งานระบบ LEB2 จำนวน 631 คน คิดเป็น 69% 

 
*คิดจากจำนวนอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 จำนวนผู้ใช้งาน LEB2 เดือนมกราคม 2562 - เมษายน 2563 
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รวมทั้งยังได้มีการพัฒนาเพ่ิมฟีเจอร์ (Feature) ใหม ่สำหรับรองรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
ในฟีเจอร์ LIVE อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารพูดคุยกันผ่านระบบ LEB2 ได้ หรือรวมไปถึงฟีเจอร์ 
Learn It สำหรับจัดระเบียบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอสั้นๆ อาจารย์สามารถอัปโหลดและจัดการวิดีโอการ
สอนได้อย่างเป็นระบบบน LEB2 เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างฟีเจอร์ LEB2  
 
ในปี 2563 จากกรอบแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี ( Roadmap 2036) และถอดแผนสู่การปฏิบัติใน

แผนกลยุทธ์ มจธ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ในเป้าหมายที่ 1 ที่ต้องการสร้างบัณฑิตคุณภาพของ มจธ. และ
เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) หรือไปสร้างผลกระทบสูงและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร ในขณะเดียวกันจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ทาให้จำนวนประชากรวัยเด็กลดลง แต่
จำนวนประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น และวัยแรงงานต้องการเพ่ิมความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ที่มี
การปรับรูปแบบการทำงานใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้น ทำให้กำลังแรงงานส่วนหนึ่งต้องการการ
พัฒนาความรู ้และทักษะใหม่ เพื ่อให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงในมิติต่างๆ เหล่านี ้ และเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจและหลากหลาย
มากขึ้น ขณะที่มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education) 
ปรับกระบวนการเรียนรู ้ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนจากผู้เรียนในวัยเรียน คนในวัยแรงงานและผู้สูงวัย มีความต้องการการ
เรียนรู้ที ่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ แต่เมื่อเรียนจบแล้วมีความสามารถ (Competence) ในการทางานได้ การจัด 
courses ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ จากความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย การเรียนที่
ใช้เวลาไม่มากแต่ผู้เรียนสามารถมีความรู้และทักษะตามที่ต้องการและทางานได้อย่างทันการณ์ และสอดคล้อง
กับกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเสนอโครงการจั ดการการศึกษาใน
รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Micro-credential ขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือ
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การศึกษา (Education Technology Development and Integration Support - ETS) เป็นผู้ริเริ่มในการ
พัฒนาระบบ KMUTT4life สำหรับรองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Micro-credential ขึ้น  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4 การพัฒนาระบบ LEB2 และ Micro-credential 
 
ด้านการประชาสัมพันธ์ LEB2 

LEB2 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มจธ . 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและให้บริการระบบ  LEB2 อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน การดูแลอำนวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้งานระบบ และการประชาสัมพันธ์ระบบ ดังนี้ 

a) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน มจธ. โดยเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยส่งผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค LINE Official เพื่อให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ได้รู ้จักและ
เข้าใจการใช้งานระบบ LEB2 อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ LEB2 
 
 

b) อบรมการใช้งาน LIVE Feature เพื่อการเรียนการสอน Online บนระบบ LE ให้กับคณาจารย์
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ  ทีมงาน ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความ
สนใจฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนี้ หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยใดๆ ในการใช้งาน LIVE Feature 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 อบรมการใช้งาน LIVE Feature 
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c) ออกบูธจัดแสดง LEB2 ภายใต้งานนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ “KMUTT Creativity & Technology Showcase” 
ครั้งที่ 2 ในธีม “Digitalization for Smart Life and Smart Industry” ขึ้นระหว่างวันที่ 26 
- 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 6 - 8 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 การออกบูธ LEB2 
d) เปิดช่องทางติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุมเพ่ือช่วยเหลือรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึง

ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ทุกเสียงตอบรับและคำติชมจากอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ถูก
นำมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อได้ทาง โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ เฟสบุ๊ ค 
ซึ ่งผู ้ใช้งานทุกท่านจะมีส่วนช่วยในการผลักดันและพัฒนาคุณภาพของระบบ LEB2 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมามีการติดต่อผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของทีมงานเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

• จำนวนหัวข้อการติดต่อทั้งสิ้น  2,745 tickets ที่ users ติดต่อเข้ามาผ่านระบบเพื่อให้
ทาง LEB2 ได้ดูแลและช่วยเหลือในการใช้งาน 

• ช่องทางที่ได้รับการติดต่อมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ Live Chat อีเมล และ inbox 
Facebook Page 
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ภาพที่ 8 การ Support User ของ LEB2 
 

e) การจัดการอบรมการใช้งานระบบ LEB2 สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายใน มจธ. ดังนี้ 
- 29 พฤศจิกายน 2562 LEB2 Training for Beginner #7 
- 23 มีนาคม 2563  Learn how to user and apply features in LE to your class 
- 13 กรกฎาคม 2563 LEB2 Training for Beginner #8 
- 7 สิงหาคม 2563 LEB2 Training for Science 
- 9 ตุลาคม 2563 LEB2 Training for Production Engineering 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 9 การอบรม LEB2 on request 
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ภาพที่ 10 LEB2 ได้ร่วมกับ CELT KMUTT จัดอบรมให้กับอาจารย์ใหม่ 
 

f) จัดทำคู ่มือการใช้งานระบบบนเว็บไซต์ leb2.kmutt.ac.th ในเมนู Support ซึ ่งจะรวบรวม
วิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ไว้โดยสมบูรณ์ ทั้งการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา แบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งวิดีโอสอนการใช้งาน คู่มือพร้อมภาพประกอบและคำอธิบายอย่าง
ละเอียด เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 หน้า Help Center ของ LEB2 
 

2. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS)  
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นอกเหนือไปจากงานพัฒนาระบบ LEB2 และ KMUTT4Life หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยี
เ พ ื ่ อ ก า รศ ึ กษา  (Education Technology Development and Integration Support - ETS) ย ั ง เ ป็ น
หน่วยงานกลางที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนรวมถึงให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน (Communication) ด้านการ
ทำงานร่วมกัน (Engagement) ด้านการจัดการข้อมูลและเอกสาร (Data Management) นอกจากนี้ ETS ยัง
ได้ทำการวิจัย ค้นคว้าทฤษฎีทั้งในด้านการสอนและด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอน รวมถึงให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้กับชั้นเรียนหรือส่งเสริมการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษา (Technology Integration and Services) ศึกษา ค้นคว้า 
และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ           
แอปพลิเคชันต่างๆ เพ่ือใช้งานบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต เป็นต้น เพ่ือนำมาวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์การ
ใช้งาน จัดหมวดหมู่และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการ
สอน พฤติกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ มจธ. รวมถึงยังมีการจัดอบรมและให้
คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Education Technology Training) คัดสรรเครื่องมือที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการเรียนการสอนมาถ่ายทอดให้กับอาจารย์
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ
ให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี ่ยวข้อง
สามารถใช้เครื ่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอน อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ผลิตสื่อ (Media Production) ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์
และส ื ่อด ิจ ิตอล ท ั ้ งในด ้านของการเผยแพร ่ข ้อมูล
เทคโนโลยีและการสอนการใช้งานเทคโนโลยี ให้มีความ
น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงอาจารย์และบุคลากรที่
สนใจในทุกเพศทุกวัย  

 
a) การศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียน  

การสอน โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา ETS มีการค้นคว้าและเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์แล้วกว่า 101 รายการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 12 หน้าเว็บไซต์ ETS เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยี/แอปพลิเคชันใหม่ๆ 
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b) การจัดทำโปสเตอร์และอินโฟกราฟฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลแอปพลิเคชัน
ใหม่ๆ เช่น Microsoft Forms, Poll Junkie, Zoom, Jing เป็นต้น โดยทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนกับคุณสมบัติและความสามารถของแอปพลิเคชันนั้นๆ พร้อมกับการนำเสนอ
การใช้    แอปพลิเคชันมาใช้ในห้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม โดยนำเสนอใน
รูปแบบของ   อินโฟกราฟฟิกที่น่าสนใจและนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ 
เช่น เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 13 โปสเตอร์ อินโฟกราฟฟิก สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแอปพลิเคชัน 

และการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

c) จัดโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ทักษะประสบการณ์
ด้านการใช้เทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

a) จัดคอร์สอบรมให้กับกลุ่มอาจารย์ใหม่ (Beginner) เพ่ือปูพื้นฐานด้านเครื่องมือสำหรับการเรียน

การสอนทั้งหมด โดยเน้นการแนะนำให้อาจารย์ใหม่ได้รู ้จักเครื่องมือประเภทต่างๆ รวมถึง

วิธีการนำไปใช้กับวิชาที่สอนให้สอดคล้องกับความหลากหลายของผู้เรียนและเนื้อหาที่สอนผ่าน
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การทำ Workshop และเป็นแนวทางสนับสนุนอาจารย์สำหรับการเตรียมความพร้อมในแต่ละ

ขั้นของการพัฒนาอาชีพการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียน

การสอนและสน ับสน ุนก าร เ ร ี ยนร ู ้  KMUTT PSF (KMUTT Professional Standards 

Framework – Learning and Teaching) เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ภาพ 14 การจัดอบรมเทคโนโลยี/แอปพลิเคชันต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

b) จ ัดอบรมตามความประสงค ์ของคณะ ภาคว ิชา อาจารย์  และบ ุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
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ภาพ 15 การแนะนำการใช้งานเทคโนโลยี/แอปพลิเคชันต่างๆ ที่อาจารย์สนใจ  

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้
รูปแบบการเรียนการสอนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์ ทาง ETS จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การอบรมในช่วงดังกล่าวเป็น ETS Teach Conference เพื่อแนะนำเครื่องมือสำคัญที่จะใช้สำหรับการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Team, Google Hangouts Meet และ LE4Live  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 16 ETS Teach Conference 

d) การจัดทำวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตสื่อวิดีโออย่างง่าย แนะนำเทคนิคและวิธีการที่
เหมาะสำหรับอาจารย์เริ่มต้นได้เองในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ จัดทำสื่อวิดีโอแนะนำรูปแบบการจัด
การศึกษารูปแบบใหม่ Micro-credential รวมไปถึงการบันทึกวิดีโอและข้อมูลสำคัญการถาม-ตอบของ
ผู้บริหารถึงแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 17 หน้าเว็บไซต์ YouTube ที่รวบรวมวิดีโอ 
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e) การปรับปรุงเว็บไซต์ของ ETS ใหม่ โดยทำการปรับปรุงรูปแบบการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ เพื่อให้
มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม และรองรับการบริการต่างๆ ของทีมเพ่ิมเติม ประกอบไปด้วย 

- Home: หน้าหลักของเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและบริการทุกอย่างของหน่วยงานฯ โดย
แบ่งเป็นหมวดหมู่เรียกว่า Tag 

- Technology Reviews: ส่วนที่รวบรวมแอปพลิเคชันที่เหมาะจะนำมาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน โดยจะเป็นการรีวิวแอปพลิเคชันใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการนำแอปพลิเคชัน
เหล่านั้นมาใช้ในห้องเรียนได้ หากทำการคลิกเข้าไปในไอคอนของแอปพลิเคชันก็จะแสดงถึง
รายละเอียดเบื้องต้นของแอปพลิเคชัน วิดีโอแนะนำ และคู่มือการใช้งาน  

- Monthly Training: รวบรวมรายละเอียดของการจัดอบรมแบบรายเดือนในหัวข้อต่างๆ 

- ฟังก์ชันอื่นๆ: นอกจากฟังก์ชันหลักข้างต้นแล้ว ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับชมข้อมูล และสื่อสารระหว่างหน่วยงานฯ กับผู้ใช้งานอีกด้วย เช่น 
ฟังก์ชัน ลงทะเบียนเข้าใช้งาน, แชท, แสดงความคิดเห็น, ส่งอีเมลอัตโนมัติ, บอร์ดรวบรวม
ประกาศนียบัตร, และระบบจัดอันดับเนื้อหา เป็นต้น 

เว็บไซต์ ETS ใหม่นี้มียอดผู้เยี ่ยมชมเว็บไซต์มากกว่า 9,700 ท่าน ตามกราฟด้านล่าง โดยในช่วง 
COVID-19 มียอดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่า 8,900 คน  

 

 

ภาพ 18 แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
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ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา หน่วยงานยังคงดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขยายกลุ่ม
ผู้ติดตามโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับการรับฟังคำติชมและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ผ่านช่องทางดังนี ้
- Facebook Page: ETS KMUTT 
- YouTube: ETS KMUTT Channel 
- Line Official 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 18 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูล 

โดยภาพรวมของสื ่อสังคมออนไลน์ที ่ทางหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา 
(Education Technology Development and Integration Support - ETS) ดูแลรับผิดชอบในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. และผู้ที ่สนใจ ซึ่งได้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราห์ข้อมูลเพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอสื่อที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 

*The Engagement Rate is the number of comments, shares, clicks, likes expressed as a percentage of the total people a post 
reached. 

 

ภาพ 19 ภาพรวมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 20 ตัวอย่าง Podcasts ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
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