รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
(Self-Assessment Report: SAR)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ประจําปการศึกษา 2560
(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)
วันที่รายงาน 9 กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
รายละเอียด
ที่
1
ขอมูลทั่วไป
- องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
 ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ.
2
อาจารย
- องคประกอบที่ 4 อาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย
 ตัวบงชีท้ ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
3
นักศึกษาและบัณฑิต
- องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ตัวบงชีท้ ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
 ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
4
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
- องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูส อนและการจัดการเรียนการสอน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผูเรียน
 ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
5
การบริหารหลักสูตร
- องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 ตัวบงชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6
สรุปการประเมินหลักสูตร
7
คุณภาพของการสอน
8
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
9
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หนา
7
10
10
11
11
11
14
17
18
19
19
21
22
25
25
26
27
35
35
37
38
40
45
45
45
47
49
49
50
53
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มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2560

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

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสหลักสูตร 255011591103174

ลําดับ
1.

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

นายสุรกิจ ทองสุก

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

2.

นายประยุทธ อินแบน

อาจารย

3.

นายกอเกียรติ กาญจนรัตน

อาจารย

4.

นายภูมิพัฒน กาคํา

5. นายสุรพงษ แกนมณี

ผูชวย
ศาสตรา
จารย
อาจารย

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา

ว.ศ.ม
(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (นิวเคลียร
เทคโนโลยี)
ค.อ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยี
ไฟฟาอุตสาหกรรม)

สถาบันการศึกษา

ปที่จบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักฐาน
แสดง
มคอ.2

2546
2543
2544
2537

มคอ.2

2548

มคอ.2

2541
2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏพระนคร

2541

สถาบันราชภัฏราชนครินทร

2539

2546

มคอ.2

มคอ.2
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ลําดับ
1.

2.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบัน)
ชื่อ-สกุล

นายสุรกิจ ทองสุก

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

2.

นายประยุทธ อินแบน

อาจารย

3.

นายกอเกียรติ กาญจนรัตน

อาจารย

4.

5.

นายภูมิพัฒน กาคํา

นายสุรพงษ แกนมณี

ผูชวย
ศาสตรา
จารย
อาจารย

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ว.ศ.ม
(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (นิวเคลียร
เทคโนโลยี)
ค.อ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยี
ไฟฟาอุตสาหกรรม)

สถาบันการศึกษา

ปที่จบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลําดับ

2546
2543
2544
2537

2548
2541
2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏพระนคร

2541

สถาบันราชภัฏราชนครินทร

2539

2546

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยทไี่ มใชใน มคอ.2 ใหเพิ่มหลักฐานแสดงคือ สมอ.08
3. อาจารยผูสอน
1. อาจารยจักรพันธ ปนทอง วิศวการจัดการอุตสาหกรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัชวาล มงคล วิศวการจัดการอุตสาหกรรม
3. อาจารยประเวช เชื้อวงษ วิศวการจัดการอุตสาหกรรม
4. อาจารย ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง วิศวการจัดการอุตสาหกรรม
5. อาจารยบรรพจน มีสา วิศวการจัดการอุตสาหกรรม
6. อาจารยสรรพสิทธิ์ ชลพันธ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
7. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ คํามา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
8. อาจารย ดร. นรินทร กุลนภาดล วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
9. อาจารยประพฤทธิ์ สุพร วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
10. อาจารยชัชวาล นิ่มโรธรรม วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
11. อาจารยสุรกิจ ทองสุก วิศวกรรมไฟฟา
12. ผูชวยศาสตราจารยภูมิพัฒน กาคํา วิศวกรรมไฟฟา
13. อาจารยกอเกียรติ กาญจนรัตน วิศวกรรมไฟฟา
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14. อาจารยสุรพงษ แกนมณี วิศวกรรมไฟฟา
15. อาจารยประยุทธ อินแบน วิศวกรรมไฟฟา
16. อาจารยกิ่งกาญจน กิตติสนุ ทโรภาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17. อาจารยณัฐพงศ สุวรรณกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. อาจารยเมธี พรมศิลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19. อาจารยสุทธิดา การะเวก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20. อาจารยธนธัช มัน่ มงคล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22. อาจารยเษกสรร สิงหธนู วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
4. วันที่รายงาน
9 กรกฎาคม 2561
5. ปการศึกษาที่รายงาน
2560
6. สถานที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร หลักฐานประกอบ

[  ] อาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ คือ มีอาจารยประจําหลักสูตร
5 คน ทั้ง 5 คนเปนอาจารยประจําหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวและประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรมี
ดังนี้ ดังนี้
1 อาจารยประยุทธ อินแบน
2 อาจารยกอ เกียรติ กาญจนรัตน
3 อาจารยสุรกิจ ทองสุก
4 ผูชวยศาสตราจารยภูมิพัฒน กาคํา
5 อาจารยสุรพงษ แกนมณี
2. คุณสมบัติของอาจารย [  ] อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ประจําหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อาจารย
นายประยุทธ
ปริญญาโท 
อินแบน
อาจารย
ปริญญาโท 
นายกอเกียรติ
กาญจนรัตน
ปริญญาโท 
อาจารย
นายสุรกิจ
ทองสุก

ปริญญาโท
ผศ.
นายภูมพิ ัฒน
กาคํา

ปริญญาโท
อาจารย
นายสุรพงษ
แกนมณี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตร
ระยะเวลาทีก่ ําหนด
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2559 และเริ่มจัดการเรียน
(เกณฑสําหรับระดับ
การสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
ปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา)

1. จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร

1.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร

1.2-1-1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดําเนินการ และโครงสราง
ของหลักสูตร ขอ 3.2 )

1.1-11-1 ประกาศ มรร เรื่อง แนวปฏิบตั ิ
ขั้นตอน การเปด ปด ปรับปรุง หลักสูตร
1.11-1-2 สภาวิชาการเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้ง
ที่ 2 / 2559 วันที่ 28 ม.ค. .2559
1.11-1-3 สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 26 มี.ค.2559

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลการ
คะแนนการ
ตัวบงชี้
ประเมิน
2559
ดําเนินงาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
ผาน
ผาน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
ไมผา น
3
ไมผาน
โดย
สกอ.

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ : หากไมผา นเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย
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หมวดที่ 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ผลการดําเนินงาน
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีการกําหนดขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย
ไว ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดดําเนินการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
1. การรับอาจารย
1.1 อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ มีการ
ประชุมวางแผน ตรวจสอบสัดสวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา เพื่อกําหนดอัตรากําลังคน
ตามสัดสวน เพื่อกําหนดคุณสมบัติทั้งทางดานคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู ความสามารถ
ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร
1.2 อาจารยประจําหลักสูตร นําเรื่องการขออัตรากําลังคนเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อขอความเห็นชอบ และขออัตรากําลังไปยังฝายงานบุคคล
เพื่อดําเนินการเปดรับสมัครและสัมภาษณรวมกับสาขาวิชา มีการคัดเลือกอาจารยใหม
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
1.3 คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมอบหมาย อาจารยประจํา
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ รองคณบดีฝายวิชาการ และประธานสาขาวิชา/
เลขาหลักสูตร พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ตองการและมีการสอบสัมภาษณ /การ
สอบสอน และทําการสรุปผลการคัดเลือก แจงใหผูสมัครรับทราบ และนัดหมายการ
ปฏิบัติงาน และเตรียมปฐมนิเทศอาจารยใหม โดยการมอบหมายใหศึกษางานกับ มคอ.2
และการเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 5 กับพี่เลี้ยงที่สาขาวิชามอบหมาย และเขานิเทศการ
สอนและมีการพัฒนาการเรียนการสอน มีการนิเทศอาจารยใหมและมีการนําปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
1.4 อาจารยประจําหลักสูตร มีการประชุมและติดตาม การปฏิบัติงาน
การเรียนการสอน และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย อาจารยในหลักสูตรรวมทั้งอาจารยใหม
ในชวงระหวางทดลองงานอยางนอย 90 วัน กอนมีการบรรจุเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจะปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถาผานการประเมินในการทดลอง
งานก็จะดําเนินงานสงเรื่องผานฝายงานบุคคลเพื่อเสนอทานอธิการบดีในการแตงตั้งตอไป
1.5 อาจารยประจําหลักสูตร เสนอผลการพิจารณาผลงานตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัยกอนสิ้นภาคการศึกษา จะมีการประเมินผลการปฏิบัติประจําปเพื่อพิจารณา
ผลงานที่มา พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเงินสนับสนุน ถาผลงานที่ผานมาอยูใน
เกณฑไมดี มหาวิทยาลัยจะใหโอกาสดําเนินการพัฒนาตนเองตามที่ไดรับมอบหมายจาก
สาขาวิชา / คณะวิชา / สถาบัน ในปการศึกษาตอไปแผนอัตรากําลัง แผนอัตราเกษียณ

เอกสารหลักฐานประกอบ
4.1-1-1 ระบบบริหารและ
พัฒนาอาจารย (คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2557 มรร.,
หนา 13)
4.1-1-2 สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตร
ดานหลักสูตรและการจัดการ
ศึก ษ า ปก า ร ศึก ษ า
60

- ระบบการบริหารอาจารย
2. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีขั้นตอน
การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร มาใชในการดําเนินงานดังนี้
2.1 อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมการเลือกสรร และเสนออาจารย
ประจําหลักสูตรมายังคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ เพื่อชวยในการ
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ผลการดําเนินงาน
ตรวจสอบ
ของสาขาวิชาจะตองพิจารณาอาจารยประจําหลักสูตร จากคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ การดําเนินการจะกระทําเมื่อประจําหลักสูตรต่ํา
กวา
เกณฑ (ในกรณีที่อาจารยประจําหลักสูตรมีเกษียณอายุ / ลาออกระหวางปการศึกษา
/
ลาศึกษาตอ เปนตน)
2.2 อาจารยประจําหลักสูตร มีการประชุมถึงผลสํารวจขอมูลของ
อาจารยประจําหลักสูตรของแตละปการศึกษา ดานการลาออกระหวางปการศึกษา /
ลา
ศึกษาตอ เกษียณอายุ เปนตน มีการประชุมเพื่อวางแผนการหาอัตรากําลังคนให
เปนไป
ตามเกณฑของหลักสูตร เมื่อมีการตรวจสอบพบวาอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไป
ตาม
เกณฑ
2.3 อาจารยประจํา หลักสูตร และคณะ/สาวิชา พิจารณาและ
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ดานคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตรตามประสบการณมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแตละ
รายวิชา
ตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 หากพบวาไมเหมาะสม ก็สงกลับใหสาขาวิชา
พิจารณาใหม หากทุกประเด็นครบถวนจึงเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให
มีมติเห็นชอบ ตามลําดับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
ดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

เอกสารหลักฐานประกอบ

- ระบบการบริหารอาจารย
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรวมกัน

จัดทําแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป ที่แสดงใหเห็นถึงอัตราอาจารยที่คงอยูใน
แตละ
ป โดยจําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหนงวิชาการ วิเคราะหรวมกับแผนการ
ดําเนินงาน
ในแตละป เพื่อแสดงใหเห็นถึงจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาใหไดในแตละป
กระบวนการในการคัดเลือกดําเนินการตามระบบที่คณะกําหนดมีการประชุม
อาจารยจะตองมีขบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํานุศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
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ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยดงั นี้
1. คณะ/สาขาวิชา มีการประชุมและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ดานการ
อบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ ในชวงเวลา 3 ป เปนรายบุคคล
ผานการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาสอดคลองกับ
หลักสูตร ความเชี่ยวชาญของอาจารยและระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการตอสัญญาจาง เพื่อจัดสงใหคณะ/สาขาวิชาวิเคราะห
ขอมูลเพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย รวมทั้งอาจารยสามารถปรับแผนไดทุกป แตการปรับแผนทุกครั้ง
ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
3. คณะ/สาขาวิชา ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว สําหรับอาจารยที่บรรจุใหมเมื่อไดรับการบรรจุแลว ฝายงานบุคคลจะทํา
บันทึกแจงสาขาวิชาโดยผานคณะเปนผูป ระสานใหแจงอาจารยทําแผนพัฒนาตนเอง
ผานการพิจารณาของทีป่ ระชุมสาขาวิชา เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ และแจงตอมหาวิทยาลัยในลําดับ
ตอไป
4. คณะฯ มีการจัดสรรงบพัฒนาตนเองใหกับอาจารยในคณะ เพื่อนําไปใช
ในการเขารวมการฝกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาองคความรู และตอยอดในการ
ปฏิบัติงานในทุกปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอดาน
หลักสูตรการศึกษา พบวา อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยางเหมาะสม อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.40, สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.89) และการปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรือ่ งบทบาทหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการอยางเหมาะสม อยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.60, สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55)

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

4

ผลการ
ดําเนินงาน
2 คะแนน

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

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

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
x 5 = 0 คะแนน
5

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปาหมาย
2560
20

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 0

คะแนนการ
ประเมิน
0 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
คารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ 20 % คะแนน ที่
ไดเทากับ 5 คะแนน โดยมีศาสตราจารย...0...คน รองศาสตราจารย..0..คน
ผูชวยศาสตราจารย...1...คน อาจารย...4....คน แสดงวิธีการคํานวณดังนี้
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
0
x 100 = 20 %
5
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
20
1.67 ค
x 5 =
แน
60
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปาหมาย
2560
รอยละ 60

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 20

เอกสารหลักฐานประกอบ
4.2-2-1 คําสั่งแตงตั้ง
ผศ.ภูมิพัฒน กาคํา

คะแนนการ
ประเมิน
1.67 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
คารอยละของผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เทากับ 32 % คะแนนทีไ่ ดเทากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ
ดังนี้วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
1.6
x 100 = 32 %
5
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
24
x 5 = 5 คะแนน
20

เอกสารหลักฐานประกอบ
4.2-3-1 บ ท ค ว า ม " หอ
งตนแบบการใชระบบแสงสวาง
ห ล อ ด แ อ ล อีดีรว ม แ ส ง
ธ ร ร ม ช า ติ" , ว า ร ส า ร
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่
24, เลมที่ 15 มิถุนยน 2560
4.2-3-2 อนุสิทธิบัตร, ชื่อ
สิ่งประดิษฐ "อุปกรณ

ควบคุมความสวางของ
หลอดแอลอีดี", กรม
ทรัพยสินทางปญญา, 27
กุมภาพันธ 2561

4.2-3-3 บทความ "การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบมิเตอรไฟฟาดวย
ระบบกํา หนดตํา แหนงบน
โลก", รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
(มรภ. หมูบานจอมบึง)
4.2-3-4 บทความ "การ
พัฒนาอุปกรณปองกันการ
ลัดวงจรไฟฟาแรงสูงจากนก",
รายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
(มรภ. อุบลราชธานี)
4.2-3-5 รายชื่อวารสารทีผ่ า น
การรับรองคุณภาพจาก TCI
(กลุมที่ 1)
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การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน

แหลงเผยแพร

วันเดือนป

คา
น้ําหนัก

นายภูมิพฒ
ั น กาคํา

หองตนแบบการใชระบบแสง
สวางหลอดแอลอีดีรวมแสง
ธรรมชาติ

วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่ 24, เลมที่
15 มิถุนายน
2560

0.8

อุปกรณควบคุมความสวาง
ของหลอดแอลอีดี

กรมทรัพยสินทางปญญา
(อนุสิทธิบัตร)

27 กุมภาพันธ
2561

0.4

การปรับปรุงประสิทธิภาพการ รายงานสืบเนื่องจากการ
ตรวจสอบมิเตอรไฟฟาดวย ประชุมวิชาการระดับชาติ
ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (มรภ. หมูบานจอมบึง)

1 มีนาคม 2561

0.2

การพัฒนาอุปกรณปองกันการ รายงานสืบเนื่องจากการ 3-4 พฤษภาคม
ลัดวงจรไฟฟาแรงสูงจากนก ประชุมวิชาการระดับชาติ
2561
(มรภ. อุบลราชธานี)

0.2

นายสุรพงษ แกนมณี

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทีต่ ีพิมพหรือเผยแพร

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร

เปาหมาย
2560
รอยละ 20

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 32

1.6

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ผลการดําเนินงาน
- อัตราการคงอยูของอาจารย
ปการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีอัตราการคงอยูของอาจารย
ประจําหลักสูตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีอัตราการคงอยูของอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน
ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีอัตราการคงอยูของอาจารย
ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน
ปการศึกษา

จํานวนอาจารย
ทั้งหมดตนป
การศึกษา
5
5
5

2558
2559
2560

จํานวนอาจารย
สิ้นสุดปการศึกษา

อัตราการคง
อยู

5
5
5

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100

เอกสารหลักฐานประกอบ

- ความพึงพอใจของอาจารย
หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาโดยทําการสํารวจ 1 ครั้งตอปการศึกษา ผลความพึง
พอใจของอาจารยในปการศึกษา 2560 ในประเด็นภาระงานที่ไดรับมอบหมายมี
สัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาไดระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.30) และประเด็นจํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตรไดระดับคะแนนเฉลี่ย 3.80 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64) คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีแนวโนมของความพึงพอใจ 3 ปยอนหลัง ดังนี้
ปการศึกษา
2558
2559
2560

4.3-1-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยป ร ะ จํา ห ลัก สูต ร ดา นห
ลัก สูต ร แ ล ะ ก า ร จัดการศึกษาป
การศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.3-1-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา
2559
4.3-1-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา
2558

คะแนนความพึงพอใจ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

4

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้ อมูลนักศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
100 คน
2. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานัน้ โดยเริ่มตนจากปการศึกษา
ที่ใชหลักสูตร)
จํานวนนักศึกษา (คน)
ชั้นปที่
2557
2558
2559
2560
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
1
33 78
26
37
41
36
63
37
2
32 29
31
67
23
31
48
50
3
22
6
22
37
17
30
4
21
6
20
40
5
รวม
65 107
79
110 107 110 148
157
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผา นมา
นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 รอยละ 85.71
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3 รอยละ 98.334.
4. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เกิดจากภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่ตกต่ําลง และจํานวนชวง
วัยของเด็กที่จะเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศลดลงและเกิดจากปริมาณความตองการและทัศนคติความ
ตองการของนักศึกษาที่จะเขาเรียนในคณะครุศาสตรมปี ริมาณความตองการจํานวนมากขึ้น จึงสงผลกระทบตอปริมาณความ
ตองการเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลดจํานวนลง ประกอบกับในปจจุบัน นักศึกษามีมหาวิทยาลัยที่เปนทางเลือกมาก
ขึ้น เชน มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐหลายๆ มหาวิทยาลัย มีการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีการเปดการเรียน
การสอนในศูนยนอกที่ตั้งกระจายอยูตามจังหวัดในเขตภาคตะวันออก การที่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตองไปเรียน
ที่ศูนยบางคลาทุกชั้นป สงผลใหจาํ นวนนักศึกษามีจํานวนลดลง และสุดทายมหาวิทยาลัยหลายๆ มหาวิทยาลัยมีการออกนอก
ระบบ ทําใหมีการขยายปริมาณการรับนักศึกษาเพิม่ ขึ้นก็เปนผลใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสเลือกมหาวิทยาลัยมากขึ้น

5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)
5.1 จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.2 จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.3 จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
5.4 นักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ (ถามี ระบุ)
-ไมมี-

87 คน
- คน
87 คน
- คน
-ไมมี- คน
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
6.1 รอยละของนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร รอยละ 90
คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในรุน นัน้
6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา
1) จํานวนนักศึกษาลาออก
2) จํานวนนักศึกษาพนสภาพ
3) จํานวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย
4) จํานวนนักศึกษาที่จบกอนกําหนดเวลาของหลักสูตร

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
- การรับนักศึกษา
1. อาจารยประจําหลักสูตร / ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมวางแผนพิจารณา
รวมกันในการกําหนดคุณสมบัติ และจํานวนการรับนักศึกษาในแตละวิธีและแจงผานคณะฯ ไป
ยังมหาวิทยาลัย เพื่อแจงฝายรับสมัครและหนวยงานเกี่ยวของ โดยการพิจารณาจากยอดการรับ
นักศึกษาในปกอนมาประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ จึงกําหนดใหรับนักศึกษาจํานวน 2 หอง รับ
ตาม มคอ. 1
2. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมวางแผนพิจารณารวมกันในการวิเคราะหและ
สํารวจความตองการของตลาดแรงงานดานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อนํามาปรับปรุงแผนการการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการรับนักศึกษาโดยดําเนินการประกาศผานระบบของ
มหาวิทยาลัยและของคณะฯ ทั้งทางเว็บไซด สื่อสิ่งพิมพ รวมถึงการออกแนะแนวตามโรงเรียนที่
เปนกลุมเปาหมายและโรงเรียนที่มีความรวมมือกัน (MOU)โรงเรียนเครือขาย กลุม อาชีวศึกษา
โรงเรียนมัธยม วิทยาลัยชุมชน และกลุมการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน ซึ่งที่ผานมาสาขาวิชาฯ
สามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมายที่ตองการ และมีกระบวนการรับนักศึกษาดังนี้
4.1 พิจารณาใบสมัครคุณวุฒิการศึกษา และขอมูลอื่นเพิ่มเติมเบื้องตน เมื่อนักศึกษามี
สิทธิ์สอบขอเขียน หรือสอบสัมภาษณ
4.2 ดําเนินการสอบสัมภาษณ โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร ดําเนินการสอบแบบ 1
ตอ1 โดยมีเกณฑการพิจารณาจากความรูความสามารถ / ทัศนคติที่มีตอสาขาวิชาชีพ /
บุคลิกภาพ / ไหวพริบปฏิภาณ เปนตน
4.3 อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาคะแนนของการสอบสัมภาษณ โดยมีการกําหนด
คะแนนขั้นต่าํ ใชในการพิจารณาคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ ในการพิจารณาแตละปการศึกษา
ขึ้นกับอาจารยประจําหลักสูตร แตจะไมตา่ํ กวาคะแนนขั้นต่าํ ที่กาํ หนด
4.4 อาจารยประจําหลักสูตรสงคะแนนการสอบสัมภาษณแลวอาจารยประจําหลักสูตร
นําผลคะแนนสัมภาษณมาพิจารณาตัดสินการรับเขาศึกษาในหลักสูตร
4.5 ประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือก

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
3.1-1-1 ระบบรับ
นักศึกษา
(คูมือการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา มรร. ป
การศึกษา
2557, หนา 11)
3.1-1-2 สรุปผลการ
ประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย
ประจําหลักสูตร ดาน
หลักสูตร
แ ล ะ ก า ร จัด ก า
ร ศึก ษ า ป
การศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน
4.6 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการรับสมัคร และ
วางแผนปรับปรุง / พัฒนากระบวนการรับสมัครเพื่อใชดําเนินการในปการศึกษาถัดไป
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอดานหลักสูตรการศึกษา พบวา
อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก
การพัฒนา และสงเสริมใหนักศึกษามีความพรอม และสําเร็จการศึกษา อยูในระดับดีมาก
(คาเฉลี่ย 4.80, สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.45)
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1. อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประชุมวางแผนในการจัด
โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1
2. อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ดําเนินการจัดทําโครงการผูก
มิตรสัมพันธนองพี่ โดยโครงการนี้มีการนํานักศึกษาใหมเขาอบรมเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาในชวงกอนเปดภาคเรียน โดยใหอาจารยประจําหลักสูตร วิทยากร และนักศึกษารุนพี่
บรรยายและใหคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่จาํ เปนตอการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของวิชา
วิศวกรรมไฟฟาที่จัดรวมกันทัง้ 4ชั้นป ซึ่งสาระสําคัญของโครงการครั้งนี้คือ การบรรยาย
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมอยางไรบางในการใชชีวิตอยูในรัว้ มหาวิทยาลัย รวมถึงการปูพื้น
ฐานความรูดานวิศวกรรมไฟฟาและการใชชีวติ ในการเรียนในรัว้ มหาวิทยาลัย
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไดสรุปผลในปการศึกษา 2559 วามีจํานวนนักศึกษาที่
รับเขาศึกษา ทั้งหมด 82คน นักศึกษาทุกคนผานเกณฑที่คณะกรรมการรายงานเฉพาะภาคปกติ
เพราะภาค กศ.พท. ยังไมจบปการศึกษา
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

3.1 การรับนักศึกษา

4

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
1.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียนในปการศึกษา
2559 ใหกับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาโดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนที่
ปรึกษาใหกับนักศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้
กลุมเรียน 57003270001 อาจารยที่ปรึกษาคือ ผศ.ภูมิพัฒน กาคํา
กลุมเรียน 57003270002 อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยประยุทธ อินแบน
กลุมเรียน 58003270001 อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยสุรพงษ แกนมณี
กลุมเรียน 58003270002 อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยประยุทธ อินแบน
กลุมเรียน 59003270001 อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยสุรพงษ แกนมณี
กลุมเรียน 59003270002 อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยสรุกิจ ทองสุก
กลุมเรียน 60003270001 อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยกอเกียรติ กาญจนรัตน
กลุมเรียน 6003270002 อาจารยที่ปรึกษาคือ อาจารยประยุทธ อินแบน
1.2 อาจารยที่ปรึกษาดําเนินการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ และแนะแนวแก
นักศึกษาในสาขาวิชาฯ
1.3 จัดใหมีระบบการใหคาํ ปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนอยางเสมอภาค โดยอาจารย
ทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาที่คณะกําหนดใหเปนภาระงานอยางหนึ่งดวย โดย
จัดใหมีชั่วโมงที่นักศึกษาสามารถเขาพบไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอดานหลักสูตรการศึกษา พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการแนะนําระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการจัด
การศึกษา อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.16, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80)
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (P) ที่สงเสริมการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดานไดแกดานคุณธรรมจริยธรรมดานความรู
ดานทักษะทางปญญาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทักษะฝกงานดานการทรัพยากร
มนุษยโดยมีกิจกรรมตามดังตอไปนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ : แพลตฟอรมแอนดรอยด วันพุธที่ 11, 18, 25 มกราคม และ 1 และ 8
สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น.-16:30 น.
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรมสเปรดชีตขั้นสูง”
วันเสารที่ 25 มีนาคม – วันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 2561
2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยภาษาซีใหแก
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา" วันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2561

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

4

ผลการประเมิน
ตนเอง
3 คะแนน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
3.2-1-1 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ที่
737/2559 เรื่อง
แตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษานักศึกษา
ภาคปกติ ประจํา ป
การศึกษา
2560
3.2-1-2 ระบบการ
สงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา (คูมือ
การประกัน
คุณ ภ า พ ก า ร ศึก
ษ า ม ร ร . ป
การศึกษา 2557, หนา
12)
3.2-1-3 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ :
แพลตฟอรมแอนดรอยด
3.2-1-4 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การใช
งานโปรแกรมส
เปรดชีตขั้นสูง”
3.2-1-5 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติก าร" การ
เขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนตดวยภาษาซี
ใหแกนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา"

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
- การคงอยู
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาไดมีการติดตามดูแลนักศึกษาเปน
อยางดีทําใหนักศึกษาที่เขาศึกษาตออยูในหลักสูตรอยางมีความสุขอาจารยที่ปรึกษาทุกคนให
ความสําคัญในการดูแลแกไขปญหาและพบปะกับนักศึกษาอยางสม่าํ เสมอทําใหมีจํานวน
นักศึกษาลาออกกลางคันปริมาณนอยมากและสามารถสําเร็จการศึกษาในเวลาที่กําหนด
โดยในปการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีจํานวนนักศึกษาตนป
การศึกษา จํานวนทัง้ สิ้น 157 คน มีนักศึกษาหายไป ทําใหในชวงสิ้นปการศึกษามีจาํ นวน
นักศึกษาคงเหลือทั้งสิ้น 157 คน คิดเปนอัตราการคงอยูรอยละ 100
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ป
อัตราการคง
นักศึกษาตนป นักศึกษาสิ้น
นักศึกษาที่
การศึกษา
อยูรอยละ
การศึกษา
ปการศึกษา
หายไป
2560
100
100
100
0
2559
160
140
87.50
20
2558
216
189
87.50
27
- การสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มี
จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาทั้งสิ้น 50 คน
ปการศึกษาที่รับเขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใช
หลักสูตร)
2558
2559
2560

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน (รับเขา90 คน )
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน
จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน
จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
3.3-1-1 ใบรายชื่อ
จํานวนนักศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
ปการศึกษา 2560

3.3-1-2 รายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2560

2558 2559 2560
189
-

140
100
-

100
100

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มาจากความ
ตั้งใจและความรับผิดชอบของนักศึกษาในระหวางเรียน มีผลตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาจึงตองชวยใหนักศึกษาเกิดความตั้งใจและตระหนักกับ
ความรับผิดชอบตอหนาที่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนใหสําเร็จ รวมถึงระบบรุนพี่รุนนองที่ทาง
สาขาวิชาใหการสนับสนุน หรือศิษยเกา เพื่อใชเปนชองทางหนึ่งในการประสานติดตอ
ความสัมพันธเครือขายใหเปนระบบที่มีความเขมแข็ง นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ
คาใชจายในการเรียนที่สงผลตอความสําเร็จในการเรียน ดังนั้น สาขาวิชา จึงไดเสนอตอ
คณะกรรมการในทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เรียนดี และทุนใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่
ยากจน โดยที่ผานมา ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ทําใหมีทุน
เรียนดีตลอดทุกปการศึกษา ภายนอกที่ชวยสบทบ ซึ่งเปนผลที่ใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
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เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของนักศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชามีการจัดบริ การให้ คําปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นกั ศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค อย่างสมํ่าเสมอตลอดปี การศึกษาสรุ ปผลการประเมิน
ความพึงพอใจในประเด็นด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปี การศึกษา 2558 ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํ านวน
135 คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี (ค่าเฉลีย่ 4.15, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย คือ ด้ านระบบอาจารย์ ที่
ปรึ กษาทางวิชาการ(ค่าเฉลี่ย 4.25, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) รองลงมาคือ ด้ านหลักสูตร
การศึกษา (ค่าเฉลี่ย4.18, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60) ด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (ค่าเฉลี่ย
4.10, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65) และด้ านกิจกรรมนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.05, ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.70) สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อด้ านข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ พบว่า ปี การศึกษา
2558 นักศึกษาไม่มีข้อร้ องเรี ยน

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชามีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษาทุกคนอยางเสมอภาค อยางสม่ําเสมอตลอดปการศึกษาสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในประเด็นดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2559 ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรมไฟฟ า คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม จํ า นวน 140 คน พบว า
นักศึกษามีความพึงพอใจในดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.17,
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีทุก
ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ(คาเฉลี่ย 4.29, สวน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 0. 62) รองลงมาคื อ ด านหลัก สูต รการศึ กษา (ค าเฉลี่ย 4.22, สว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (คาเฉลี่ย 4.12, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) และดาน
กิจกรรมนักศึกษา (คาเฉลี่ย 4.06, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
ดานขอรองเรียนตางๆ พบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษาไมมีขอรองเรียน
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชามีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษาทุกคนอยางเสมอภาค อยางสม่ําเสมอตลอดปการศึกษาสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในประเด็นดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2560 ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมไฟฟ าคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 157 คน พบว า
นักศึกษามีความพึงพอใจในดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.25,
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีทุก
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ผลการดําเนินงาน
ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ(คาเฉลี่ย 4.32, สวน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 0. 70) รองลงมาคื อ ด านหลัก สูต รการศึ กษา (ค าเฉลี่ย 4.25, สว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (คาเฉลี่ย 4.25, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) และดาน
กิจกรรมนักศึกษา (คาเฉลี่ย 4.27, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอดานขอรองเรียนตางๆ พบวา ปการศึกษา 2560 นักศึกษาไมมีขอรองเรียน
ขอสรุปผลที่เกิดกับนักศึกษาในป 2558 2559 และ2560 มีการประเมินความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นทุกป จึงเปนผลทําใหผลการประเมินเพิ่มขึ้นทุกป

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

2

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4

ผลการ
ดําเนินงาน
4 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

7.การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มาจากความตั้งใจและความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
ระหวางเรียน มีผลตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาจึงตองชวยใหนักศึกษาเกิดความตั้งใจและ
ตระหนักกับความรับผิดชอบตอหนาที่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนใหสําเร็จ รวมถึงระบบรุนพี่รุนนองที่ทางสาขาวิชาใหการสนับสนุนหรือ
ศิษยเกา เพื่อใชเปนชองทางหนึ่งในการประสานติดตอความสัมพันธเครือขายใหเปนระบบที่มีความเขมแข็ง นอกจากนั้น ยังมี
ประเด็นเกี่ยวกับคาใชจายในการเรียนที่สงผลตอความสําเร็จในการเรียน ดังนั้นสาขาวิชา จึงไดเสนอตอคณะกรรมการใน
ทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เรียนดี และทุนใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่ยากจน โดยที่ผานมา ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญในเรื่องดังกลาว ทําใหมีทุนเรียนดีตลอดทุกปการศึกษา ภายนอกที่ชวยสบทบ ซึ่งเปนผลที่ใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

7.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลงทําใหในชวง 2 ปที่ผา นมาสงผลจํานวนผูเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาบาง กอปรกับการเปดหลักสูตรในสาขาที่ใกลเคียงกันมากขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนในระดับปริญญาตรีไดจึงทําใหมี
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงตอหลักสูตร คือ ทําใหปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร เพิ่มขึ้น
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ผลการดําเนินงาน
ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ตอคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีดังนี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
1 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
87
2 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ ดรับการปร เม
87
นคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแ งชาติ
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
4.32
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
4 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับ
4.32
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล ย (คะแนนเต็ม 5)

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เปาหมาย
2560
4.5

ผลการ
ดําเนินงาน
คาเฉลี่ย4.32

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

2.1-1-1 รายงานผลการ
ประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระ ดับ
อุด ม ศึกษาแหงชาติ(โดย
ผูใชบัณฑิตตามตัวบงชี้ที่
2.1) ภาคปกติ
2.1-1-2 รายงานผลการ
ประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระ ดับ
อุด ม ศึกษาแหงชาติ(โดย
ผูใชบัณฑิตตาม
ตัวบงชี้ที่ 2.1) ภาคพิเศษ

คะแนนการ
ประเมิน
4.32คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผลการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ผลการสํ า รวจภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า หรื อ
2.2-1-1 สรุปขอมูลของ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของหลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทํา
วิศวกรรมไฟฟา มีดังนี้
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ภายใน 1 ป (ภาคปกติ)
วันที่สาํ รวจ 21 พฤษภาคม 2561
2.2-1-2 สรุปขอมูลของ
บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทํา
ที่
รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
หรือประกอบอาชีพอิสระ
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
87
ภายใน 1 ป (ภาคพิเศษ)
2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
87
3 จํานวนบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผู
0
ประกอบอาชีพอิสระ)
- ไดงานทําตรงกั สา าที่เร ยน
0
- ไดงานทําไมตรงกับสาขาที่เรียน
0
4 จํานวนบัณฑิตทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ
0
5
จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
0
6 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
0
7
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
0
8 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
0
9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ด านทําหรือ
100
ประกอบอาชีพอิสระภ ยใน 1 ป
วิธีการคํานวณ
1.คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
50
x 100 =
100 %
50
2.แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
5
x 5 =
คะแนน
100
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

เปาหมาย
2560
รอยละ 100

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 100

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

การวิเคราะหผลที่ได
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอยูในระดับใกลเคียงกับเปาหมายที่วางไว เนื่องจากเปน
สาขาวิชาชีพที่สวนใหญจําเปนหรือเปนที่ตองการในสถานประกอบการ
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา

การกระจายระดับคะแนน

ชื่อรายวิชา
AGE111
ภาษาไทยเพื่อ
การ
สื่อสารและ
การสืบคน
AGE142
คณิตศาสตร
และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน
IEE101
เครื่องมือวัด
และ
การวัดทาง
ไฟฟา
IEE311 การ
ขับเคลื่อน
ดวยไฟฟา
IEE313
วิศวกรรม
ไฟฟาแรงสูง
IEE405 ตัว
รับรูและ
ตัวแปลง
IEE410
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ
า
IEE411
เตรียมฝกสห
กิจศึกษา
IEE103
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 1
SPH161
ฟสิกสทั่วไป 2
AGE132 วิถี
ไทย
AGE141
วิทยาศาสตร
พัฒนาชีวิต
IEE301
ตัวควมคุม
ตรรกะแบบ

A

B+

B

C+

C

D+

D

50

50

42.9

14.3

42.9

F

14.3

I

W

PD

P

NP

S

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน
3
3

7

6

28.6

57.1

7

7

50

50

20

20

66.7

83.3

6

6

20.6

61.8

14.7

34

34

28.6

71.4

21

21

94.7

5.3

57

57

33.3

33.3

18

18

7

6

22

22

22

21

22

22

2.9

33.3
57.1

14.3
13.6

9.1

50

27.3

18.2

22.7

18.2

9.1

40.9

59.1

14.3

13.6

13.6

4.5
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
โปรแกรมได
IEE303
อิเล็กทรอนิกส
กําลัง
IEE304 ระบบ
ไฟฟากําลัง
SPH160
ฟสิกสทั่วไป 1
IEE412 สหกิจ
ศึกษา
AGE112
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร
AGE233
มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม
IEE201
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม
IEE202
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟ
า
IEE203 ดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส
IEE204
เครื่องกลไฟฟา
IIT257 การ
เขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
IEE207 ไมโคร
โพรเซสเซอร
IEE305 การ
ปองกันระบบ
ไฟฟากําลัง
IEE312
วิศวกรรมสอง
สวาง
IIT259 การ
เขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ขั้นสูง
AGE131
เหตุการณโลก

A

B+

B

C+

C

D+

D

3.8

11.5

7.7

15.4

26.9

30.8

3.8

8.8

22.8

61.4

7.0
17.6

58.8

23.5

100

F

I

W

PD

P

NP

S

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน
26

26

57

57

17

17

8

8

18

18

38

35

18

18

42

42

18

18

54

54

5.6

5.6

22.2

27.8

38.9

2.6

2.6

18.4

10.5

21.1

15.8

11.1

44.4

44.4

23.8

42.9

2.4

11.1

33.3

55.6

7.4

1.9

31.5

16.7

25.9

16.7

61.1

16.7

5.6

18

18

20.0

40.0

20.0

20.0

5

5

7.3

26.8

65.9

41

41

40

60

5

5

5

5

2

2

7.9

7.1

20.0

60.0

14.8

1.9

20.0

100
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
ปจจุบัน
IEE406
พื้นฐานแมคคา
ทรอนิกส
IEE408
วิทยาการ
หุนยนต
AGE116
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอาน
และเขียน
ทั่วไป
IIE107 วัสดุ
วิศวกรรม
SCH160 เคมี
ทั่วไป
IEE302 ระบบ
ควบคุม
AGE143
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อชีวิต
IIE304 สถิติ
วิศวกรรม
AGE123
จิตวิทยากับ
การพัฒนาตน
IEE206 การ
ออกแบบ
ระบบไฟฟา
IIE104
คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2
AGE113
สารสนเทศ
เพื่อ
การศึกษา
คนควา
AGE141
คณิตศาสตร
และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน
IEE101
เครื่องมือวัด
และการวัด
ทางไฟฟา

A

B+

B

C+

7.7

30.8

46.2

7.7

C

D+

D

F

I

7.7

100
100

50

50
50

50

41.8

58.2

31.6

10.5

57.9

47.4

26.3

21.1

5.3

7.7

38.5

23.1

25.0

50

25.0

23.1

23.1

23.1

15.4

7.7

23.1

4.3

8.7

4.3

21.7

8.7

4.3

4.3

8.7

17.4

52.2

26.1

7.7

52.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
17.4

17.4

26.1

W

PD

P

NP

S

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน
1

1

4

4

1

1

2

2

2

2

55

55

19

19

19

19

13

12

12

12

13

12

4.3

4.3

23

21

30.4

8.7

23

16

23

22

4.3
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา

A

B+

B

IEE103 ไฟฟา
และ
อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน
IEE104
คณิตศาสตร
ศวกรรม
ไฟฟา 1

26.1

30.4

39.1

4.3

4.3

21.7

4.3

34.8

8.7

39.1

43.5

4.3

4.3

IIE102 การ
ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม
ทั่วไป
AGE116
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอาน
และเขียน
ทั่วไป
AGE123
จิตวิทยากับ
การพัฒนาตน
AGE141
คณิตศาสตร
และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน
AGE143
ความรูพื้นฐาน
ทางดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
AGE233
มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม
IEE206 การ
ออกแบบ
ระบบไฟฟา
IEE301 ตัว
ควบคุมตรรกะ
แบบ
โปรแกรมได

8.7

17.4

30.4

34.8

5.6

22.2

38.9

27.8

5.6

5.6

11.1

66.7

16.7

5.6

5.6

16.7

27.8

33.3

27.8

IEE106
เขียนแบบ
วิศวกรรมไฟ
ฟา

AGE112
ภาษาอังกฤษ

11.1

27.8

C+

C

11.1
11.1

44.4

22.2

77.8

33.3

50

D+

8.7

27.8

D

13.0

27.8

55.6

W

PD

P

NP

F

I

4.3

26.1

8.7

4.3

23

21

4.3

8.7

23

22

4.3

4.3

23

22

21

21

18

18

18

15

18

18

18

17

18

18

18

18

2

2

16.7

5.6

11.1

50

ภาคการศึกษาที่ 2

S

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน
23
22

30

แบบรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
เพื่อการ
สื่อสาร
AGE121
ความจริงของ
ชีวิต
AGE131
เหตุการณโลก
ปจจุบัน
AGE141
วิทยาศาสตร
พัฒนาชีวิต
AGE142
คณิตศาสตร
และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน
AGE235
เศรษฐกิจ
พอเพียง
AGE244
วิทยาศาสตร
การกีฬา
และการออก
กําลังกาย
AGE233
มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม
IEE101
เครื่องมือวัด
และการวัด
ทางไฟฟา
IEE412 สหกิจ
ศึกษา
SCH160 เคมี
ทั่วไป
SPH161
ฟสิกสทั่วไป 2
IEE304 ระบบ
ไฟฟากําลัง
IEE305 การ
ปองกันระบบ
ไฟฟากําลัง
IEE311 การ
ขับเคลื่อนดวย
ไฟฟา
IEE312
วิศวกรรมสอง
สวาง

A

B+

B

C+

C

50

D+

D

F

I

50
50

10.5

15.8

50

50

15.8

10.5

10.5

5.3

10.5

50

21.1

100
40

9.1

60

27.3

54.5

9.1

100

84.2

15.8

8.3

25.0

66.7

33.3

6.7

42.9

50.0

7.1

5.3

15.8

73.7

5.3

100
3.0

57.6

36.4

3.0

W

13.3

13.3

33.3

PD

P

NP

S

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน
2

2

2

1

1

1

19

15

2

2

5

5

11

11

1

1

19

16

12

12

15

15

14

14

19

19

19

19

33

33
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
IEE313
วิศวกรรม
ไฟฟาแรงสูง
IEE404
อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม
IIE304 สถิติ
วิศวกรรม
IIT202 การ
บริหาร
คุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม
AGE123
จิตวิทยากับ
การพัฒนาตน
AGE214
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอาน
และเขียน
ทั่วไป
IEE204
เครื่องกลไฟฟา
IEE205 การ
วิเคราะห
วงจรไฟฟา 2
IEE206 การ
ออกแบบ
ระบบไฟฟา
IEE207 ไมโคร
โพรเซสเซอร
IEE303
อิเล็กทรอนิกส
กําลัง
IIE202 การ
จัดการองคกร
และ
ทรัพยากร
มนุษยในงาน
อุตสาหกรรม
IIT259 การ
เขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ขั้นสูง
IEE302 ระบบ
ควบคุม
IEE410

A

B+

B

C+

C

15.8

31.6

31.6

21.1

D+

D

F

I

100
12.3

10.8

P

NP

S

1

1

65

65

24

24

23.1

6.2

45.8

41.7

12.5

11.1

11.1

5.6

22.2

50.0

18

18

27.8

33.3

11.1

16.7

11.1

18

18

33.3

66.8

21

21

22.2

27.8

50.0

18

18

16.7

22.2

61.1

18

18

21.6

5.4

10.8

10.8

21.6

37

37

15.8

10.5

42.1

31.6

19

19

18

18

10.8

15.4

PD

23.1

38.9

4.6

W

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน
19
19

5.4

13.5

61.1

33.3

47.2

13.9

2.8

2.8

72

72

20.0

30.0

20.0

20.0

10.0

10

10

5.0

7.5

40

40

87.5
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ
า
IEE411
เตรียมสหกิจ
ศึกษา
IEE412 สหกิจ
ศึกษา
IIE103
คณิตศาสตร
วิศวกรรม1
IIE103
คณิตศาสตร
วิศวกรรม1
AGE114
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
AGE123
จิตวิทยากับ
การพัฒนาตน
AGE143
ความรูพื้นฐาน
ทางดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
IEE102 การ
วิเคราะห
วงจรไฟฟา 1
IEE105
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟ
า2
IEE210 วัสดุ
วิศวกรรมไฟฟ
า
SPH101
ฟสิกสพื้นฐาน
AGE141
คณิตศาสตร
และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน
AGE231
เหตุการณโลก
ปจจุบัน
IEE105
คณิตศาสตร

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

100

PD

P

NP

S

26

26

35

0

66.7

3

3

100

2

2

20

20

100
33.3

W

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5.0

15.0

10.0

25.0

45.0

20

20

29

9.7

29

29

3.2

31

31

25.0

25.0

50.0

20

20

45.0

25.0

20

20

20

20

35.0

25.0

5.0

65.0

10.0

15.0

10.0

10.0

50.0

5.0

20

19

25.0

50.0

25.0

4

4

1

0

18

18

100
50.0

44.4

5.6
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
วิศวกรรมไฟฟ
า2
IEE204
เครื่องกลไฟฟา
IEE303
อิเล็กทรอนิกส
กําลัง
IEE304 การ
วิเคราะห
ระบบไฟฟา
กําลัง
IEE405 ตัว
รับรูและ
ตัวแปลง
IEE408
วิทยาการ
หุนยนต
IEE101
เครื่องมือวัด
และการวัด
ทางไฟฟา
IEE103 ไฟฟา
และ
อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน
IEE104
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟ
า1
IEE106 เขียน
แบบ
วิศวกรรมไฟฟ
า
IEE210 วัสดุ
วิศวกรรมไฟฟ
า
IEE105
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟ
า2
IEE204
เครื่องกลไฟฟา
IEE206 การ
ออกแบบ
ระบบไฟฟา
IEE301 ตัว
ควบคุม

B+

B

C+

22.2

72.2

5.6

11.1

11.1

44.4

11.1

33.3

27.8

55.6

A

C

D+

D

F

I

W

PD

P

NP

S

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน
18

18

18

18

18

13

44.4

18

18

66.6

33.3

18

18

12.5

75.0

8

8

12.5

87.5

8

8

8

8

8

8

8

8

5.9

17

17

5.9

17

17

33.3
27.8

12.5

50.0

37.5

25.0

62.5

12.5

50.0

50.0

23.5

11.8

58.8

94.1

11.8

35.8

35.3

35.3

11.8

5.9

17

17

11.8

17.6

17.6

41.2

5.9

5.9

17

17

47.1

12.5

11.8
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การกระจายระดับคะแนน
ชื่อรายวิชา
ตรรกะแบบ
โปรแกรมได
IEE312
วิศวกรรมการ
สองสวาง

A

B+

58.8

35.3

B

C+

C

D+

D

F

I

W

PD

P

NP

S

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
U
ทะเบียน ผาน

5.9
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อประชุม
พิจารณาออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรรวมกัน
2.
มี ก ารสํ า รวจความต อ งการของตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟา
และความต อ งการของผู ป ระกอบการ เพื่ อ นํ า มาวางแผนในการ
ออกแบบหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า เพื่ อ ให ไ ด บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี
ศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
3. วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ และทิศทางแนวโนมจาก
แหลงขอมูลที่มาจากผูประกอบการที่ทางสาขาวิชาสงนักศึกษาไปฝก
ประสบการณสหกิจศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการออก
นิเทศนักศึกษาฝกงาน (ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออก)
พรอมทั้งมีการสัมภาษณผูบริหารและพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกงาน เพื่อให
ทราบถึ ง ข อ มู ล ในด า นต า ง ๆ ที่ ผู ป ระกอบการต อ งการหรื อ มี ค วาม
คาดหวังตอศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของนักศึกษา
4. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั้งจุดแข็งและจุดออนของนักศึกษา
มาทําการวางแผนออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติใหมีความทันสมัยและเสริมศักยภาพของนักศึกษาตลอด
หลักสูตร
5. อาจารยประจําหลักสูตรมีการสรุปและใหขอเสนอแนะเพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะห และสังเคราะห และนําไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ออกแบบหลักสูตรใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น
ๆ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จัด
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อวางแผนการดําเนินงานการพัฒนา

เอกสารหลักฐานประกอบ
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17

ผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จัดให
มีการวิพากยหลักสูตร เพื่อนําขอมูล ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมา
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ค วามทั น สมั ย ก า วหน า ในศาสตร
สาขาวิชา
3. หลั กสูต รฯได จั ดการเรี ยนการสอนตามแผนการเรี ย นรู ของ
หลั กสู ตรโดยเน น การพั ฒนาทั กษะด านการวิ จั ย ด า นจิต อาสา ด า น
เศรษฐกิจพอเพียง และดานการเรียนรูดวยตนเองใหกับนักศึกษาใน
สาขาวิชา
4. หลักสูตรฯ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการ
สอน การสอบถามความต องการของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อนํ า ข อมู ล มาจั ด
กิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มเติมความรู
5. หลักสูตรฯ มีการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (Exit exam) กอน
นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษาเพื่อเปนการชี้วัดศักยภาพ และความสามารถของนักศึกษา
กอนสําเร็จการศึกษาและนําผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาพัฒนา
ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาใหมีความทันสมัยกับเหตุการณในปจจุบันใน
ศาสตรสาขาวิชา โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมของนักทรัพยากร
มนุษยในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. หลั ก สู ต รฯ จั ด ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษา เพื่อรับฟงผล
สะทอนกลับเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินความพึ งพอใจของอาจารยป ระจํา หลักสู ตรต อ
ดานหลักสูตรการศึกษา พบวา อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจ
ตอความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับดี
มาก (คาเฉลี่ย 4.60, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) และมีการเปด
รายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเนื่อง เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐาน
ความรูและสามารถตอยอดความรู อยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย4.60,
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) สําหรับการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอดานหลักสูตรการศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับดี
(คาเฉลี่ย 4.15, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76)
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

4

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
- การกําหนดผูสอน
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า กํ า หนดผู ส อนตามข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทรวาดวยหลักเกณฑการจัดอาจารยผูสอน พ.ศ. 2557 และมีการดําเนินการดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจําหลักสูตร
2. หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด ประชุ ม อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รเพื่ อพิ จ ารณากํ า หนด
อาจารยผูสอนรวมกันโดยมีการพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณการสอน และเงื่อนไขการทํา
ผลงานทางวิชาการของอาจารยแตละทานในหลักสูตร
3. อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุม/ปรึกษาหารือ วางแผนรวมกันในการ
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. หลักสูตรฯ มีการติดตาม ตรวจสอบการจัดอาจารยผูสอนวามีความเหมาะสม
ตามแผนหรือไม
5. นําผลการประเมินการจัดผูสอน ไปพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
กําหนดผูสอนในปการศึกษาถัดไป

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)
การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมเพื่อกํากับการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารยใน
หลักสูตรและใหมีการจัดสงในระบบบริหารการศึกษา จัดสงใหกับฝายวิชาการของคณะ และ
หลักสูตรเพื่อดําเนินการจัดเก็บไวเปนฐานขอมูล
2. หลักสูตรฯ มีการติดตามการดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารยใน
หลักสูตร ใหเสร็จสิ้นตรงตามเงื่อนไขเวลากอนเปดภาคเรียน
3. หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารยใน
หลักสูตร ใหมีความถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
- การจั ดการเรีย นการสอนในระดั บปริ ญญาตรี ที่มี การบู รณาการกั บ การวิจั ย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพื่อวางแผนการกํากับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมวางแผนการจัดอาจารยที่ปรึกษา และมีการเสนอแตงตั้ง
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาและมี ก ารจั ด ตารางการให คํ า ปรึ กษากั บ นั กศึ กษา และอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรดําเนินการเขาพบ กํากับ ติดตาม ดูแลนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. หลั ก สู ต รฯ มี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม เ พื่ อ เป น การปรั บ ทั ศ นคติ ละลาย
พฤติกรรม และปลูกฝงความรักและศรัทธาในสถาบันการศึกษา ความสัมพันธระหวางรุนพี่กับ
รุนนอง ความสามัคคีในหมูคณะ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
4. หลักสูตรฯ มีการจัดโครงการเพื่อเพิ่มประสบการณ ความรู ทักษะ ตามมาตรฐานการ
เรียนรูตาม มคอ.2 และใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบันคือ จิตอาสา ใฝรูสูงาน
5. หลักสูตรฯ มีการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนการสอนและนําผลการ
ทวนสอบมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป
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ผลการดําเนินงาน
6. หลักสูตรฯ มีการพิจารณาผลการประเมินการสอนของผูสอน เพื่อนําผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
7. หลักสูตรฯ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรของนักศึกษา อาจารยผูสอน และอาจารยประจําหลักสูตร
8. หลักสูตรมีการจัดทํารายงาน มคอ.7 เพื่อรายงานผลการดําเนินของหลักสูตรในป
การศึกษา 2559 โดยนําผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากปการศึกษาที่ผานมา
9. หลักสูตรฯ นําขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของมาพัฒนา และปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลใหมีความเหมาะสมและทันสมัย
10. ใน มคอ 3 จะตองมีการบริหาร ทํานุศิลปวัฒนธรรม
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

เปาหมาย 2560
4

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ผลการดําเนินงาน
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. หลั ก สู ต รฯ มี ก ารประชุ ม อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รเพื่ อ วางแผนการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. หลักสูตรฯ มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
3. อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รจั ด ทํ า มคอ.3 ผ า นระบบทะเบี ย นและ
ประเมินผล
edu2008 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. อาจารยประจําหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผูเรียนตาม
มคอ.3
5. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ.5 เพื่อรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6. อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รร ว มกั น จั ด ทํ า มคอ.7 เพื่ อ รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
7. อาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อนํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห ง ชาติ ผ ลการประเมิ น ความพึง พอใจของนั กศึ กษาต อดา นหลักสู ตรการศึ กษา
พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจตอระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอน มีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เชน คะแนนสอบ การบาน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

เอกสารหลักฐานประกอบ
5.3-1-1 ระบบประเมิน
นักศึกษา (คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มรร. ป
การศึกษา 2557, หนา 19)
5.3-1-2 ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน (คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มรร. ป
การศึกษา 2557, หนา 17)
5.3-1-3 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจในประเด็น
ดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ปการศึกษา
2560 ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผลการดําเนินงาน
และการวัดทักษะการปฏิบัติงาน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.24, สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.71)

เอกสารหลักฐานประกอบ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันเพื่อวางแผน
เกณฑการวัดและประเมินผลของหลักสูตรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. หลักสูตรฯจัดใหมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
โดยการจัด ทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ตามผลการเรีย นรู 6 ดา น ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสั มพันธแ ละความรับผิ ดชอบ ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. หลักสูตรมีการทบทวน ติดตาม ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพื่อนําไป
พัฒนาและปรับปรุงเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7)
1. หลัก สูต รฯ มี การจั ดประชุม อาจารย ประจํ าหลักสูต รร วมกัน เพื่ อวาง
แผนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5
มคอ.6 และมคอ.7)
2. อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีการดําเนินการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7ตามระยะเวลาที่กําหนด
3. หลักสูตรฯ มีกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7 ใหมีความถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
4. หลักสูตรฯ มีการใหขอเสนอแนะกับอาจารยประจําหลักสูตรที่มีการ
ดําเนินการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 ผิดพลาด และไมจัดสงตามกําหนดเวลา เพื่อนําไป
พัฒนาในปการศึกษา ถัดไป
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

5.3 การประเมินผูเรียน

4

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)

ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ
เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

1.1 มีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งสิน้ 5 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 1 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ
หอง 2222 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร บางคลา จํานวนอาจารยเขา
รวม 3 คน คิดเปนรอยละ 60 เปนการ
ประชุมรวมกับตัวแทนนักศึกษาเพือ่ ดําเนิน
โครงการเสริมความรูและศักยภาพใหแก
นักศึกษา

(2) มีรายละเอียดของ [ ] กรณีมี มคอ.1
หลักสูตร ตามแบบ
[ ] มคอ.2 สอดคลองกับ มคอ.1
มคอ. 2 ที่สอดคลอง
[ ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับ มคอ.1
กับกรอบมาตรฐาน
[  ] กรณีไมมี มคอ.1
คุณวุฒิ
[] มคอ.2 สอดคลองกับประกาศ TQF
ระดับอุดมศึกษา
[ ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับประกาศ
แหงชาติ หรือ
TQF
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของ 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 56 รายวิชา 
รายวิชา และ
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี
รายละเอียดของ
จํานวน 55 รายวิชา
ประสบการณ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
(มคอ.4 ถามี)
แบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอน 1. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
การเปดสอนในแตละ (ถามี) ที่เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
ภาคการศึกษาใหครบ 2559 มีจํานวน 1 รายวิชา และภาคเรียนที่
ทุกรายวิชา
2 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 1 รายวิชา
2. รายวิชาที่สง มคอ.4 (ถามี) กอนเปดภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 มีจํานวน 1
รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 มีจํานวน 1 รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผล รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

การดําเนินการของ
(มคอ.5)
รายวิชา และรายงาน
1.ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาค
(1) อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร

5.4-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร (บางคลา) ที่
204/2559 เรื่อง แตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลว. 6 กรกฎาคม
25560

5.4-2-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง
2554

5.4-3-1 แบบสรุปการสง
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)
(พิมพจากระบบ edu2008)

5.4-4-1 แบบสรุปการสงรายงาน
ผลการดําเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5)
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ผลการดําเนินงาน

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

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

เอกสารหลักฐานประกอบ
เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 มี จํานวน 57
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 มี จํานวน 61 รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของรายวิชา ที่สง
มคอ.5ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 มีจํานวน 53 รายวิชา
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี
จํานวน 47 รายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถามี)
1.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ที่เปดสอนในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1 รายวิชา
และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี
จํานวน 1 รายวิชา
2.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามที่สง มคอ.6 (ถามี) ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
เรียนที่ 1ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1
รายวิชาและภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2559 มี จํานวน 1 รายวิชา

[  ] มี มคอ.7
[ ] ไมมี มคอ.7

-

-

[] มีผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
[] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่



(พิมพจากระบบ edu2008)

5.4-4-2 รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.6 ถามี) (พิมพจากระบบ
edu2008)

5.4.5.1 มคอ.7 ปกการศึกษา
2559

-

-

5.4.7.1 มคอ.7 ปที่แลว
5.4.7.2 มคอ.7 ปที่ประเมิน
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)
ประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว

ผลการดําเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ
เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

ดําเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปที่แลว

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

(9) อาจารยประจําทุก - มีอาจารยประจําทั้งสิ้น 3 คน
คนไดรบั การพัฒนาทาง
1. นายภูมิพัฒน กาคํา ไดรับการ
วิชาการ และ/หรือ
พัฒนาเรื่อง แนวโนมการจัดการเรียนการสอ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
ในศตวรรษที่ 21วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
หนึ่งครั้ง
2. นายสุรพงษ แกนมณี ไดรับการ
พัฒนาเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงรุนที่ 30 วันที่ 17-1
มกราคม 2561ไดรับการพัฒนาเรือ่ ง การ
ประยุกตใชตัวประมวลผลสัญญาณแบบ
ดิจิตอลเพื่อควบคุมอิเล็กทรอนิกสกําลังและ
การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา
วันที่ 25-27 เมษายน 2561
3. นายประยุทธ อินแบน
ไดรับการอบรม หลักสูตร "การสรางภาวะผูนํา
และการพัฒนาทีมงาน"
- ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 3 คน
- คิดเปนรอยละ 60
(10) จํานวนบุคลากร สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึง
[ ] มีนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม

พอใจของนักศึกษาป
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
สุดทาย/ บัณฑิตใหมที่ 87 คน
มีตอคุณภาพหลักสูตร

-

5.4-9-1 เอกสารโครงการแนวโนม
กา
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่
2
5.4-9-2 วุฒิบัตร กรมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
5.4-9-3 วุฒิบัตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
5.4-9-4 ใบรับรองการผานอบรม
หลักสูตร "การสรางภาวะผูนําและ
การพัฒนาทีมงาน"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-
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ผลการดําเนินงาน

ดัชนีตัวบงชี้ (KPI)

เอกสารหลักฐานประกอบ
เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

เฉลี่ยไมนอยกวา3.5.1
จากคะแนนเต็ม 5.0

- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 81 คน
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 93.1
- ระดับความพึงพอใจ ดี
[ ] ไมมนี ักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
(12) ระดับความพึง
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
พอใจของผูใชบัณฑิตที่ บัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ยไมนอย
มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย กวา 3.51) ไดคะแนนเทากับ 4.32
ไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00



5.4-12-1 รายงานผลการประเมิน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใช
บัณฑิตตามตัวบงชี้ที่ 2.1) ภาค
ปกติ
5.4-12-2 รายงานผลการประเมิน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(โดยผูใช
บัณฑิตตามตัวบงชี้ที่ 2.1) ภาค
พิเศษ

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

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

80

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 96

=

8

=

12

=

96 %

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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รหัสและชื่อรายวิชา

IEE411 เตรียมสหกิจศึกษา

IEE412 สหกิจศึกษา

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
ภาคการศึกษา
ความไมปกติที่พบ
2/2560
นักศึกษามีผลการเรียนอยูในระดับคะแนน A รอยละ 100 จาก
นักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน 20 คน
1/2561
นักศึกษามีผลการเรียนอยูในระดับคะแนน I รอยละ 100 จาก
นักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน 30 คน

3. การดําเนินการตรวจสอบ สาเหตุที่ทําใหผิดปกติ และมาตรการแกไข
การดําเนินการตรวจสอบ
สาเหตุที่ทําใหผิดปกติ
ตรวจสอบจากผลการเรียนของนักศึกษา 1) การจัดกิจกรรมและการวัดและ
ประเมินผลวิชา IEE411 เตรียมสห
และเอกสาร มคอ. 5
กิจศึกษาทําไดคอนขางยาก
2) ขาดการวางแผนดําเนินการที่
ชัดเจนในรายวิชา IEE412 สหกิจ
ศึกษา

4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
รหัสวิชา/ชื่อ
เหตุผลทีไ่ มเปดสอน
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/
คําอธิบายรายวิชา
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รหัสวิชา/ชื่อ
สาระหรือหัวขอที่ขาด
สาเหตุที่ไมไดสอน
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/
คําอธิบาย
รายวิชา
-

มาตรการแกไข

1) ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินใหสามารถแยกแยะ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาใหมีการกระจายระดับคะแนน
เพิ่มขึ้น
2) ควรวางแผนการดําเนินการและจัด
กิจกรรมในรายวิชา IEE411 เตรียมสห
กิจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาใหสามารถเรียน สงงาน
เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลใน
วิชา IEE412 สหกิจศึกษา ใหแลวเสร็จ
ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน

มาตรการที่ดําเนินการ

วิธีการแกไข

-
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1.การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรยังไมได
ดําเนินการวางแผน กํากับ
ติดตาม และประเมินผลในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ผานการ
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ในอนาคต

ทําใหการดําเนินงานของหลักสูตรไม
เปนไปตามหลัก PDCA/PDSA

ปรับปรุงผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ดวยกระบวนการวางแผนกํากับ ติดตาม
และประเมิ น ผลในการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตร ผานการประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตร

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
โดยคณะมีนโยบายใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในพิจารณาความ
พรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยการประชุมรวมปรึกษาหารือตางๆ เชน การ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ตลอดจนเสนอความคิดเห็นในการประชุม
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพิจารณาความพอเพียงของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูของหลักสูตร เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดหา กํากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบการใชอุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแกนักศึกษา ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได รวมถึงการ
ของบประมาณแผนดินเพื่อจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจในการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ที่เปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อวางแผนจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูระหวางปการศึกษาและปการศึกษาถัดไป โดยคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาเพื่อจัดสรรงบประมาณและหาแนวทางปรับปรุงแกไข และพัฒนา
อยางตอเนื่อง
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2560 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน จํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูประกอบดวย
- หองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
- หองปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน
- ชุดทดลองไมโครโพรเซสเซอร (Arduino Uno R3) และโปรแกรมจําลอง
การทํางานออนไลน (TinkerCAD : https://www.tinkercad.com/)
- ชุดทดลองพีแอลซี
- ชุดทดลองพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (NX-7)
- ชุดทดลองดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ

เอกสารหลักฐานประกอบ
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ผลการดําเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
พบวานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับดี
(คาเฉลี่ย 4.12, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) เมื่อพิจารณารายขอพบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับดีทุกขอไดแก (1) อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงประลอง มีความพรอมพบวานักศึกษามีความพรอมตอการจัดการศึกษา (2)
ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา (3) มีการดูแล
รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (4)
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
กับยุคสมัย (5) การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะสังสรรค
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน และ (6) มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู พบวาอาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.60, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) เมื่อพิจารณารายขอพบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดี 1 ขอ คือมีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง สวนอีก 5 ขออยูในระดับดีมากไดแก (1) อาคารเรียน หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงประลอง มีความพรอมพบวานักศึกษามีความพรอมตอการจัด
การศึกษา (2) ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หองสมุด ตํารา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา
(3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ (4) เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
กับยุคสมัย และ (5) การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ
สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย 2560

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

4

ผลการ
ดําเนินงาน
3 คะแนน

เอกสารหลักฐานประกอบ

คะแนนการ
ประเมิน
2 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร

1.การประเมินจากผูท ี่กําลังสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สาํ รวจ 31 มีนาคม 2561
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรการศึกษาโดยรวม
ไมมี
อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.22, สวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60)
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
ไมมี
2.การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
กระบวนการประเมิน
การประเมินไดดาํ เนินการโดยการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบณ
ั ฑิต โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งไดจัดทําอยางตอเนื่องทุกป
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
นักศึกษาควรมีความรูความสามารถในการใช
ควรมีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
1) ควรจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา
2) ในการปรับปรุงหลักสูตรควรใหความสําคัญหรือเพิ่มวิชาภาษาตางประเทศ

หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ประเมินโดย
รหัสและชื่อ
การประเมินคุณภาพการ
นักศึกษา
แผนการปรับปรุง
วิชา
สอนวิธีอื่น (ระบุ)
มี
ไมมี


สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ทดลอง/ปฏิบัติการในรายวิชา ตลอดจน
สังเกตจากความรวมมือในการทดลองของ
แตละกลุม



จาการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาและประเมินผลจากการเรียน
พบวากลุมนักศึกษาที่เขาเรียนทุกครั้ง
สามารถทําคะแนนไดมากกวากลุมที่ขาด
เรียนบอย

IEE207
ไมโครโพรเซสเซอร

IEE408
วิทยาการหุนยนต

ใหนักศึกษาเรียนรูเพิ่มเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมจําลอง Arduino แบบออนไลน
เพื่อเพิ่มชองทางในการเรียนรูนอกเวลาโดย
นักศึกษาไมตองจัดซื้อบอรดทดลองและ
สงเสริมการเรียนรูนอกชั้นเรียนภาค
การศึกษาที่ 2/2561
จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
มากยิ่งขึ้น กอนการเรียนการสอนในภาค
เรียนถัดไป

แผนปฏิบัติที่ได
ดําเนินการแลว
มี
ไมมี




2. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
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ผลการประเมินอยูในระดับดี แตมีในบางรายวิชามีขอเสนอแนะวาควรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม และแสดงความ
คิดเห็น
3. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
แนวทางแกไขปรับปรุง
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลับ
จากแหลงตาง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
ใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอด แทรกในวิชาให ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
เห็นถึงผลกระทบจากการทําผิดคุณธรรม โดยยก กรณีศึกษา
และใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย เชน กรณีตึกถลมที่
แสดงถึงจริยธรรมในการออกแบบอาคาร ซึ่งเทียบเคียงกับ
การออกแบบระบบไฟฟาภายในอาคาร
ความรู
ประชุมและหาขอสรุปเพื่อกําหนดวิธีการการวัดผลและ
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะดวยการทดสอบยอย
ประเมินผลความรูนอกเหนือจากการสอบที่
จากการฝกทํางานเปนกลุมที่มอบหมาย การถามตอบในหอง หลากหลาย ในทุกวิชา โดยเฉพาะรายวิชาในสาขาวิช
ทักษะทางปญญา
ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ควรมีกิจกรรมใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอพิเศษในบางวิชา เชน การมอบหมายงาน
เรียน และมานําเสนอใหเพื่อนในหองฟง และฝกใหมีการ
อภิปราย
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ
มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ที่มีการสลับ
ควรมอบหมายงานกลุมโดยกําหนดเงื่อนไขใหมีการสลับ
ตําแหนงหนาที่ในกลุม และรายงานผลการประชุม
ตําแหนงหัวหนากลุมในการนําเสนองาน เพื่อความเทาเทียม ทํางานกลุมอยางสม่ําเสมอ
ในความรับผิดชอบในงาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เพิ่มโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลข ฝกใหนักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศควรเพิ่มโจทยที่มีการวิเคราะหเชิง
คิดคํานวณโดยไมใชเครื่องคํานวณ และใหใช
ตัวเลข การใชคอมพิวเตอรในการสืบคนหาความรู การจัดทํา คอมพิวเตอรในการสืบคนหาความรู การจัดทํา
เอกสารรายงาน และกําหนดใหใชอีเมลในการสงงาน
เอกสารรายงาน และใหใชอีเมลในการสงงาน
8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไมมี 
จํานวนอาจารยใหม 0 คน
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 0 คน
1.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ไมมี
1.2 สรุปการประเมินจากอาจารยทเี่ ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ไมมี
8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
ไมมี
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนผูเขารวม
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
อาจารย บุคลากร
ไดรับ
สาย
สนับสนุน
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ประสิทธิภาพพลังงานสูง รุนที่ 30
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560
การประยุกตใชตัวประมวลผล
สัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อควบคุม
อิเล็กทรอนิกสกําลังและการ
ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560
หลักสูตร "การสรางภาวะผูนําและการ
พัฒนาทีมงาน" วันที่ 25-27 สิงหาคม
2560

1

-

1

-

1

-

อาจารยสุรพงษ แกนมณี ไดพัฒนาศักยภาพและเรียนรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูง ซึ่งสามารถ
นํามาถายทอดใหแกนักศึกษา
อาจารยสุรพงษ แกนมณี ไดพัฒนาศักยภาพและเรียนรู
เกี่ยวกับตัวประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อควบคุม
อิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
ไฟฟา ซึ่งสามารถนํามาถายทอดใหแกนักศึ
อาจารยประยุทธ อินแบน ไดเพิ่มพูนความรูหลักสูตร
"การสรางภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน" ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการสอนและเตรียมความพรอมนักศึกษาใน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาได

หมวดที่ 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบั จากการเสนอแนะจากผู
ประเมิน

1. ควรมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพร อ ม ตลอดจนมี ก ารนํ า ผลลั พ ธ จ ากการประเมิ น
กระบวนการไปใชในการพัฒนาเพื่อใหนักศึกษามีอัตราการคง
อยูและสําเร็จการศึกษาที่สูง

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่
ไดรับการเสนอแนะ

2. ควรจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนานักศึกษาที่เปนรูปธรรม
เพื่อใหนักศึกษาคงอยูในระบบและสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร
3. ควรมีแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาอาจารยระยะ 5 ป ที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม
4. ควรมี ม าตรการส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย ใ ห มี คุ ณ วุ ฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการใหเพิ่มสูงขึ้น
5. ควรมีการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย
และนําผลลัพธของการประเมินกระบวนการมาใชในการทําให
คุณภาพอาจารยและสรางความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเพิ่มสูงขึ้น
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6. ควรมีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่ชัดเจนและเปน
รูปธรรม ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของกระบวนการ
เรียนการสอน และการวางระบบผูสอน
7. ควรมีการประเมินกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร
สาระของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร การวางระบบผู ส อน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหครบรอบ PDCA ในทุก
ระบบ
8. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรโดยนักศึกษา
และอาจารยประจําหลักสูตรที่ชัดเจน และนําผลการประเมินไป
ใชในการพัฒนาความพึงพอใจของนึกศึกษาและอาจารยประจํา
หลักสูตร ตาม PDCA

การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ
กิจกรรมศึกษาดูงาน
ครั้งที่ 15 มิ.ย. 2560
ประธานสาขาวิชา/
ดําเนินการ
ของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจําลอง
วงจรไฟฟาดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุนยนต
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการใชงาน
โปรแกรมสเปรตชีตขั้น
สูง
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมควบคุมพี
แอลซี

ครั้งที่ 15 ก.ค. 2560

อาจารยกอเกียรติ
กาญจนรัตน

ส.ค. 2560

อาจารยประยุทธ
อินแบน

ดําเนินการ

ก.ย. 2560

อาจารยสุรพงษ
แกนมณี

ดําเนินการตามแผนงานโครงการ โดยมี
นักศึกษาเขารวมโครงการ 30 คน

ส.ค. 2560

ผศ.ภูมิพัฒน
กาคํา

ดําเนินการตามแผนงานโครงการ โดยมี
นักศึกษาเขารวมโครงการ 30 คน

ต.ค. 2560

อาจารยสุรพงษ
แกนมณี

ขออนุมัติดําเนินการตามแผนงาน
โครงการเรียบรอยแลว เพื่อดําเนินการ
ระหวางวันที่ 3-4 ต.ค. 2560
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2.ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร/หรือรายวิชาที่ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 และรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
3.ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
-ไมมี4. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. สงเสริมอาจารยเขารวมเขาอบรมกับศาสตรรายวิชาที่สอน

5. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุม
ดวยพีแอลซี
โครงการศึกษาดูงานใหแกนักศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพใหนักศึกษาครั้งที่ 1
โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพใหนักศึกษาครั้งที่ 2
โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพใหนักศึกษาครั้งที่ 3

วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน
ผูรับผิดชอบ
5 สิงหาคม 2560
อาจารยสุรพงษ
แกนมณี
10 สิงหาคม 2560
อาจารยกอเกียรติ
กาญจนรัตน
30 มกราคม 2561
อาจารยสุรกิจ
ทองสุก
25 กุมภาพันธ 2561
อาจารยประยุทธ
อินแบน
30 มีนาคม 2561
ผศ.ภูมิพัฒน กาคํา
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :
1. นายสุรกิจ ทองสุก
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
2. นายกอเกียรติ กาญจนรัตน ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
3. นายภูมิพัฒน กาคํา
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
4. นายสุรพงษ แกนมณี
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
5. นายประยุทธ อินแบน
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝายวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ประจําปการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากผลการดําเนินงานของหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟา เมื่อประเมินโดยใชเกณฑ
มาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2548 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ.

ผาน

ตัวตั้ง

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

การบรรลุ
เปาหมาย

ตัวหาร
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผาน
บรรลุ

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)
ผาน

 หลักสูตรไดมาตรฐาน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป

3.51
คะแนน

4.32 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

คาเฉลี่ย 4.32
81

80 %

บรรลุ

87

X 100 = 93.1 %

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต

เฉลี่ยรวม 4.66 คะแนน

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริม
และพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธที่เกิด
กับนักศึกษา

4.00
คะแนน
4.00
คะแนน
4.00
คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3.00 คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3.00 คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ

3.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

ตัวหาร

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)
เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

องคประกอบที่ 4 อาจารย

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย
- รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
- ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย

4.00
คะแนน

2 คะแนน

บรรลุ

รวม 2.22 คะแนน
ป.ตรี ...%
ป.โท …%
ป.เอก ...%
ป.ตรี ...%
ป.โท …%
ป.เอก ...%
ป.ตรี ...%
ป.โท …%
ป.เอก ...%

0
5
1
5
1.6
5

4.00
คะแนน

X

100 =

0%

ไมบรรลุ

0 คะแนน

X 100 =

20 %

บรรลุ

1.67 คะแนน

X 100 =

32 %

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

3.00 คะแนน

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

2.00 คะแนน

เฉลี่ยรวม 2.41 คะแนน

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
4.00
3 คะแนน
บรรลุ
คะแนน
4.00
3 คะแนน
บรรลุ
คะแนน

3 คะแนน

4.00
คะแนน

……%

5 ขอ
12 ขอ

X 100 =

%

3.00 คะแนน
3.00 คะแนน

บรรลุ

2.00 คะแนน

บรรลุ

4.50 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

เฉลี่ยรวม 3.13 คะแนน
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

2 คะแนน

4.00
คะแนน

บรรลุ

2.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

เฉลี่ยรวม 2.00 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้องคประกอบที่ 2-6

3.08

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องคประกอบ

คะแนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้

I

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม
ผลการประเมิน

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

 ไดมาตรฐาน

ผาน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

P

2
3

3.00

-

4.66
-

4.66
3.00

3

2.41

-

-

2.41

4

3.00

3.17

-

3.13

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

1
13

2.75

2.00
2.88 4.66

2.00
3.08

ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพดี

ระดับ
คุณภาพ
ปาน
กลาง

ระดับ
คุณภาพ
ปาน
กลาง

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

55

แบบรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนา
องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6

จุดเดน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
โอกาสในการพัฒนา
ใหอาจารยทุกทานทําผลงานวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ
ควรมีแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน
บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (คะแนนไมนอยกวา 3.51)
และรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําอยูในระดับสูง

จุดที่ควรพัฒนา

โอกาสในการพัฒนา

ขอเสนอแนะ
ควรมีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่ชัดเจน/
ตรงประเด็น สามารถทวนสอบความถูกตอง และ
ใชเทคโนโลยีในการเก็บขอมูลและประมวลผล
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย
ใหเปนไปตามหลัก PDCA/PDSA

โอกาสในการพัฒนา

ขอเสนอแนะ
จัดประชุมเพื่อวางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารและพัฒนาอาจารย
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จุดเดน

องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย
ใหเปนไปตามหลัก PDCA/PDSA

ขอเสนอแนะ
จัดประชุมเพื่อวางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารและพัฒนาอาจารย

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการดําเนินเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียนใหเปนไปตามหลัก
PDCA/PDSA
โดยเฉพาะการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF
(KPI 12 ขอ)

จุดเดน

ขอเสนอแนะ
จัดประชุมเพื่อวางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการดําเนินการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ใหเปนไปตามหลัก PDCA/PDSA

ขอเสนอแนะ
จัดประชุมเพื่อวางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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