รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

รายงาน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
1

คํานํา

คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ประจํา ปการศึก ษา 2560 ของหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ไ ด ป ระเมิ น คุ ณภาพของหลัก สูต รใหส อดคล องกับ เกณฑ และตั ว บ งชี้ ของสํา นัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใหขอเสนอแนะและแนวทางใหหลักสูตรไดดําเนินการ พัฒนาคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หวั งเป น อย า งยิ่ งว า คณะกรรมการประจําหลักสูตร รวมถึงผูที่มีสว นเกี่ย วของทุกทาน จะนําการ
รายงานผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายในฉบั บ นี้ มาเป น แนวทางเพื่ อ การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต ร
ในทุกองคประกอบและตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประเมิน
บทที่ 1 บทนํา
- ชื่อหลักสูตร
- รหัสหลักสูตร
- วัตถุประสงคของหลักสูตร
- อาจารยประจําหลักสูตร
- จํานวนนักศึกษา
- ผลการปรับปรุงตามขอเสนอของผลการประเมินปทผี่ านมา
บทที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี้
- ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2560
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2
3
4
5
6
7
7
7
7
7
7
7
9
9
10
11

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในได ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจํา
รอบปการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ พบวา ภาพรวมของ
หลักสูตร ผลการประเมินอยูในระดับ 3.08 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพระดับปานกลาง โดยองคประกอบที่ 1
(ตัวบงชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
มีจํานวน 1 องคประกอบอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 2 นอกจากนี้มีจํานวน 1 องคประกอบอยูใน
ระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 5 และมีจํานวน 2 องคประกอบอยูในระดับปานกลาง ไดแก องคประกอบที่ 3
และองคประกอบที่ 4 สําหรับองคประกอบอยูในระดับนอย ไดแก องคประกอบที่ 6 รายละเอียดดังตาราง
รายละเอียดดังตาราง
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ
องคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1
ผาน
2
4.66
องคประกอบที่ 2
3
3.00
องคประกอบที่ 3
3
2.41
องคประกอบที่ 4
4
3.13
องคประกอบที่ 5
1
2.00
องคประกอบที่ 6
13
3.08
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
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ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพดี

5

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ไดจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยกําหนดวันประเมิน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และไดมี
การประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตาม
มาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตอง
ตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน และรวมกันประเมินผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร
1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณาจารย ป ระจํ า เพื่ อ แนะนํ า คณะกรรมการตรวจประเมิ น แจ ง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) เสนอผลการประเมิน ดวยวาจา แกผูบริห ารหลักสู ตร คณาจารย และผูที่
เกี่ยวของ เปดโอกาสใหหลักสูตรไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผูป ระเมิน ไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร เสนอไปยังหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อดําเนินการตอไป
2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง
2.2) ขอมูลสว นที่เปน ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ที่ประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล
ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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บทที่ 1 บทนํา
1. ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ชื่อยอ วท.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Elecrical Engineering
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
1.2รหัสหลักสูตร 25501591103174
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟาในหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนและ
ประกอบธุรกิจสวนตัว
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
3) เพื่อผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูและมีพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงตอไป
1.4 อาจารยประจําหลักสูตร
1.4.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2)

ลําดับ ชื่อ-สกุล
1.

นายสุรกิจ ทองสุก

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

2.

นายประยุทธ อินแบน

อาจารย

3.

นายกอเกียรติ
กาญจนรัตน

อาจารย

นายภูมิพัฒน กาคํา

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

4.

5.

นายสุรพงษ แกนมณี

อาจารย

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

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)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏพระนคร

2541

สถาบันราชภัฏราชนครินทร

2539
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ปที่จบ

หลักฐาน
แสดง
มคอ.2

2546
2543
2544
2537

มคอ.2

มคอ.2

2541
2549

2546

มคอ.2

มคอ.2

ลําดับ
1.

1.4.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบัน)
ชื่อ-สกุล
นายสุรกิจ ทองสุก

2.

นายประยุทธ อินแบน

3.

นายกอเกียรติ กาญจนรัตน

4.

นายภูมิพัฒน กาคํา

5.

นายสุรพงษ แกนมณี

1.5 จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
1
2
3
4
5
รวม

ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
อาจารย
ว.ศ.ม
(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารย
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารย
วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
ผูชวย
วศ.ม. (นิวเคลียร
ศาสตรา
เทคโนโลยี)
จารย
ค.อ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารย
ค.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยี
ไฟฟาอุตสาหกรรม)

จํานวนนักศึกษา (คน)
2557
2558
ปกติ พิเศษ ปกติ
33 78 26
32 29 31
22
65

107

79

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปที่จบ
2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏพระนคร

2541
2546

สถาบันราชภัฏราชนครินทร

2539

2559
พิเศษ ปกติ
37 41
67 23
6
22
21

2560
พิเศษ ปกติ
36 63
31 48
37 17
6
20

พิเศษ
37
50
30
40

110

110

157

107

148

1.6 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา (ถามี)
-ไมมี-
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2546
2543
2544
2537

2541
2549

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงชี้
2.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (ตาราง 1)

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผาน
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
ผาน
องคประกอบ/ตัวบงชี้

ตัวตั้ง

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ

คะแนน

4.32
5.00

4.66
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.22
0
1.67
5.00
3.00
2.41
3.00
3.00

หมาย
เหตุ

องคประกอบ/ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ

ตัวตั้ง

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6

3.13
2.00
2.00
3.08

2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
องคประกอบ
1 การกํากับมาตรฐาน
2 บัณฑิต
3 นักศึกษา
4 อาจารย
5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผูเรียน
6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
รวม
ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้
2
3
3
4
1
13

Input

Process

3.00
2.41
3.00

ผาน
3.17

คะแนน
2.00
4.50

หมาย
เหตุ

ระดับคุณภาพ

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

Output

คะแนนเฉลี่ย

4.66
-

4.66
3.00
2.41
3.13

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

-

2.00

-

2.00

ระดับคุณภาพนอย

2.75

2.88

4.66

3.08

ระดับคุณภาพดี

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ นําคะแนนจากตัวบงชี้ที่กําหนดหารดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดในองคประกอบนั้น
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2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา

โอกาสในการพัฒนา
ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ
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