
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดบัหลกัสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  พษิณุโลก 
วนัที่ 25  มิถุนายน  2563 

 



 
1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2562  (site visit)  เม่ือวนัท่ี  25 มิถุนายน 2563 โดยใชเ้กณฑ์การประเมิน จ านวน 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี 
ตามระบบประกนัคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตรของ สกอ.โดยมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพระดบัดี  (3.39 คะแนน) ดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดคุ้ณภาพ
ระดบัดี  ผลการประเมิน 3.39  คะแนน ดา้นกระบวนการ ไดคุ้ณภาพระดบัดี  ผลการประเมิน 3.50  คะแนน 
และดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ ไดคุ้ณภาพระดบั....  ผลการประเมิน ...... คะแนน 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรรายองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ มีผลการ
ประเมินดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน ผลการประเมิน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ไม่รับการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา ผลการประเมิน 3.33   คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์ผลการประเมิน 3.44  คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเ้รียน ผลการประเมิน 3.50 คะแนน 
ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัปานกลาง 
 
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ท่ี 50/2563 เ ร่ืองแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  ลงวนัท่ี 15 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท าหน้าท่ีประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก   ในวนัท่ี 25  
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  ดงัน้ี 
 

 1) ผศ.ดร.พนมขวญั   ริยะมงคล ประธานกรรมการ 
 2) ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน             กรรมการ 
 3) อาจารยม์นตรี  ธรรมพฒันากูล                            กรรมการ 
 4) อาจารย ์ดร.โสภณา   ส าราญ เลขานุการ 
  



3.   วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
1)   เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 
3) เพื่อใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
4) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยนัความมีคุณภาพของการด าเนินงาน

ปัจจุบนั 
 

4. วนัทีท่ าการประเมิน 
 25   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 ณ หอ้งประชุม 1423 อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก      
 

6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  
รหัสหลกัสูตร 25481961103689 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

แขนงพืชศาสตร์  
1. นายเอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด    
396060018XXXX 

1. นายเอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด    
396060018XXXX 

1. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เม่ือ การประชุมคร้ังท่ี 6/2559 
วนัท่ี 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
2. ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ลา้นนา เม่ือการประชุม คร้ัง
ท่ี 109 วนัท่ี 26 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
3. ได้รับอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เ ม่ือการ ประชุม คร้ังท่ี 102 
(2/2560) วนัท่ี 3 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
4. ไดรั้บอนุมติัจากส านักงานการอุดมศึกษา เม่ือ
การประชุม วนัท่ี 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

2 . นายวริศ  จิตตธ์รรม    
323030016XXXX 

2 . นายวริศ  จิตตธ์รรม    
323030016XXXX 

3. นายกิตติศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ    
365990004XXXX 

3. นายกิตติศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ    
365990004XXXX 

4. นางสาวเดือนแรม แพง่เก่ียว    
164059000XXXX 

4. นางสาวเดือนแรม แพง่เก่ียว    
164059000XXXX 

5. วา่ท่ี ร.ต.บุญญฤทธ์ิ  วงังอน    
152070006XXXX 

5. วา่ท่ี ร.ต.บุญญฤทธ์ิ  วงังอน    
152070006XXXX 

  

 



ตารางที ่1.1 แสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี  
 

สาขาวชิาเอก : วศิวกรรมไฟฟ้า (พษิณุโลก) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ คุณวุฒิและ  สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา สถานภาพ 
ผลงานทางวชิาการและผลงานวจิยั ย้อนหลงั 5 ปี 

(ปีปฏิทนิ 2558-2562) 

1 นายเอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด D.Eng (Electrical Engineering) 
ค.อ.ม. (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

Kyungsung University ,Korea 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

พนกังานมหาวทิยาลยั  
สายวชิาการ 

เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด, ณัฐพงค์ ศรีบรรเทา, บุณย
นุช เทียนพลชัย, สิทธิศักด์ิ  วาจารักษา และ สุ
เทพ  สินปาน. (2562). “ระบบควบคุมอุณหภูมิ
ความช้ืนและความเขม้แสงภายในโรงเรือน”. 
รายงานสืบ เ น่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562, หนา้ 61-68. 

2 นายวริศ  จิตตธ์รรม ค.อ.ม. (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
ขอนแก่น 

ขา้ราชการ วริศ จิตต์ธรรม, กิตติศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ และ อภิสิทธ์ิ 
ทองดี. (2561). “การศึกษาการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
อาดูโน่ส าหรับแจ้งเ ตือนภัย . ” .  รายงานสืบ
เ น่ืองจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ค ร้ัง ท่ี  10, วัน ท่ี  1-3 
สิงหาคม 2561., หนา้ 989-997 
 

  



สาขาวชิาเอก : วศิวกรรมไฟฟ้า (พษิณุโลก) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ คุณวุฒิและ  สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา สถานภาพ 
ผลงานทางวชิาการและผลงานวจิยั ย้อนหลงั 5 ปี 

(ปีปฏิทนิ 2558-2562) 

3 นายกิตติศกัด์ิ  ศรีสวสัด์ิ วศ.ม. (สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า) 
อส.บ. (สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 
สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

พนกังานมหาวทิยาลยั  
สายวชิาการ 

กติตศัิกดิ์ ศรีสวสัดิ์, ธนาธิป ใจสูงเนิน, อดิศกัด์ิ เยน็ฉ ่า
, คมกริช อินทา และ ปฏิพล ถดัทะพงษ.์ (2562). “ชุด
ควบคุมสีของแสงหลอดไดโอดอาร์จีบีเปล่งแสง
ส าหรับผกัไฮโดรโปนิกส์.”. รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังท่ี 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562, หนา้ 334-351. 

4 วา่ท่ี ร.ต.บุญญฤทธ์ิ  วงั
งอน 

วศ.ม.(สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ.(สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

พนกังานมหาวทิยาลยั  
สายวชิาการ 

บุญญฤทธ์ิ วังงอน, กนกวรรณ ค ามี, บุญตาล 
ทองแห้ว, รักศักด์ิ กันอินทร์ และ ณิฐิมา เฉลิม
แสน. (2562). “การพฒันาเคร่ืองให้อาหารไก่ไข่
อินทรียอ์ตัโนมติัโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์.”. รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ัง
ท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562, หนา้ 1-5. 



5 นางสาวเดือนแรม  แพง่เก่ียว ปร.ด. (สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ.(สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

พนกังานมหาวทิยาลยั  
สายวชิาการ 

เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สุวรรณ ภู่เชย, ธนโชติ ทบั
ชาวนา, และกิตติพงษ ์มาตรักชาติ. (2562). “การ
ออกแบบระบบแสงเทียมท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ งในอาคาร.”. 
ร ายงานสืบ เ น่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562, หนา้ 501-510.- 

 

 



7. วธีิการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน และแจง้
ก าหนดการใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การรายงานขอ้มูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการด าเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายนืยนัผลคะแนนตาม

ขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
  3)  หลงัการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
   -  จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่หลกัสูตร เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 
  

 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   - ตวัแทนอาจารยผ์ูส้อน (ถา้มี) 
   - ตวัแทนศิษยเ์ก่า (ถา้มี) 
   - ตวัแทนนกัศึกษา (ถา้มี) 
   - ตวัแทนผูป้ระกอบการ (ถา้มี) 
 
 
 
 
 



8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ตามตวับ่งช้ีของ สกอ. 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี 
 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ  ดังนี ้

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมนิ 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การก ากบัมาตรฐาน  ผ่าน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต ไม่ประเมนิ ไม่ประเมนิ 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 3.33 ด ี
องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 3.44 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.50 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.39 ด ี

 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
2 คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
3 คุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
4 คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน   
10 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   

รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 5  ข้อ 
 

สรุปผลการประเมิน 
   ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร    ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
 
 



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า   
คณะวศิวกรรมศาสตร์      มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พษิณุโลก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.    ....5.... ขอ้ ผา่น   .....5... ขอ้ ผา่น 
องค์ประกอบที ่2 : บณัฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  - 

=  .....-.... ไม่ประเมิน 
- 

=  ............ ไม่ประเมิน 
- - 

2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 - 
=  .....-.... ไม่ประเมิน 

- 
=  ............ ไม่ประเมิน 

- - 
2.2  (ระดบัปริญญาโท)  ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั 
 ปริญญาโท ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

 
- 

=  .....-..... - 
- 

=  ....-...... 
- 

- - - 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน า้หนัก 

ค่าน ้ าหนกั 0.10 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.10 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม ........ 

       



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่2  ไม่ประเมิน  ไม่ประเมนิ 

องค์ประกอบที ่3 : นกัศึกษา 
3.1  การรับนกัศึกษา   - 4.00  - 3.00 

3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา   - 4.00  - 3.00 

3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา   - 3.00  - 4.00 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่3  -  3.33 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์    - 4.00   - 3.00 
4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.3)    - 4.56    - 3.33 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก   2*100 

=  5.00 

 

2*100 
=  5.00 

 

5 5 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท่ี์ประจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  0*100 

=  0.00 
0*100 

=  0.00 
5 5 

ผศ.   -   คน รศ.   -    คน ผศ.  -   คน รศ.   -   คน 
 4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  32*5 

=  5.00 
32*5 

=  5.00 
20 20 

ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ....8....   ผลรวม ..1.60. ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ...8....   ผลรวม .1.60. 
ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ....-....   ผลรวม ....-... ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ....-....   ผลรวม ....-.... 



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน า้หนัก 

ค่าน ้ าหนกั 0.60 จ านวน .......   ผลรวม.......... ค่าน ้ าหนกั 0.60 จ านวน .......   ผลรวม......... 
ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .......... ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม ......... ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ...........   ผลรวม .......... 

4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์   - 4.00  - 4.00 
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่4  -  3.44 

องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร    - 4.00   - 3.00 
5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน    - 4.00   - 3.00 
5.3 การประเมินผูเ้รียน    - 4.00   - 3.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษา   - 

- 5.00 
- 

- 
 

5.00 
 แห่งชาติ - -  

 ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....10......  ขอ้ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....10......  ขอ้  
ท าได ้

..10... ขอ้ 
ท าไม่ได ้
..... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได้
.............ขอ้ 

ท าได ้
...10... ขอ้ 

ท าไม่ได ้
...... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได้
.............ขอ้ 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่5  -  3.50 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้    - 3.00   - 3.00 



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่6  -  3.00 

  คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) - คะแนนเฉลีย่ (11 ตวับ่งช้ี) 3.39 

ระดบัคุณภาพ - ระดบัคุณภาพ ด ี
 

 
  



ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

จ านวนตวับ่งช้ี  
ผลการประเมนิ 

ปัจจยัน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การก ากบัมาตรฐาน  ได้มาตรฐาน 

2.  บณัฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้ใ
น

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2-

6 
   

2   N/A N/A N/A 
3.  นกัศึกษา 3 3.33   3.33 ด ี

4.  อาจารย ์ 3 3.44   3.44 ด ี

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 4 3.00 3.67  3.50 ด ี

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 1  3.00  3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.39 3.50 N/A 3.39 ด ี

ผลการประเมนิ  ปานกลาง น้อย N/A  
 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

ข้อคิดเห็น 
ผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
 

จุดเด่น : 
-  

แนวทางเสริม : 
-  

จุดทีค่วรพฒันา : 
- 

 

ข้อเสนอแนะ : 
1. พัฒนาการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างต่อเน่ืองอย่าง
นอ้ยใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
 

 

 
 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 

ข้อคิดเห็น 
ขอ้คน้พบ 
ผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
 

จุดเด่น : 
-  

แนวทางเสริม : 
-  

 

จุดทีค่วรพฒันา : 
-  

ข้อเสนอแนะ : 
-  

 
 
 

 



 

 องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
 

ข้อคิดเห็น 
ขอ้คน้พบ 

 มีนักศึกษาฝึกสอนท่ีเป็นต้นแบบ และมีอาจารยไ์ปนิเทศเป็นการประชาสัมพนัธ์ นศ ท่ีจบไป
แนะน ารุ่นนอ้ง การเตรียมความพร้อม ปรับกิจกรรมโดยใช ้STEM ใหห้ลกัวศิวกรรมกบัการค านวณ ส่วน
ปวส. เน้นการค านวณทางไฟฟ้า ภาษาองักฤษ เพิ่มช่องทางให้ค  าปรึกษาทาง line เป็นรายบุคคลกับ
นกัศึกษาบางคนท่ีมีปัญหา 
 

ผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
 
 

จุดเด่น : 
- 

แนวทางเสริม : 
- 

จุดทีค่วรพฒันา : 
- 

 

ข้อเสนอแนะ : 
1. ประเมินและวิเคราะห์ผลของการเตรียมความ
พร้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเตรียม
ความพร้อมในปีต่อไป 
2. ก าหนดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็น
รายการ แล้วก าหนดแนวทางการพัฒนาให้
สอดคลอ้งกบัทกัษะดงักล่าว 

 

 
  



 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
 

ข้อคิดเห็น 
 

ผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
 

จุดเด่น : 
- 

แนวทางเสริม : 
- 

จุดทีค่วรพฒันา : 
- 

ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรวิเคราะห์ความเส่ียงของการคงอยู่ของ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อเตรียมพร้อมใน
การบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
2. พัฒนาการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้มี
คุณภาพท่ีน าไปขอต าแหน่งทางวชิาการได ้ 

 

 
องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ข้อคิดเห็น  : 
 

ผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
 

จุดเด่น : 
- 

แนวทางเสริม : 
- 

จุดทีค่วรพฒันา : 
- 

ข้อเสนอแนะ : 
1. ก าหนดการบูรณาการของการเรียนการสอนกบั
การวิจัย  การบริการวิชาการ และท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรมให้ชัดเจน โดยระบุรายวิชาและ
กิจกรรมท่ีท า แลว้วิเคราะห์ผลของการบูรณาการ
ท่ีระบุ 
2. ใหร้ะบุวชิาท่ีใชท้วนสอบโดยกรมพฒันาฝีมือ
แรงงานใหช้ดัเจน และวเิคราะห์ผลการทวนสอบ 
3. วเิคราะห์การทวนสอบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ วา่นกัศึกษาไดบ้รรลุผลการเรียนรู้
ในแต่ละดา้นเป็นอยา่งไร  

 



 

 
องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ข้อคิดเห็น : 
 

ผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 
 

จุดเด่น : 
- 

 

แนวทางเสริม : 
-  

จุดทีค่วรพฒันา : 
-  

 

ข้อเสนอแนะ : 
1.  ก าหนดรายการส่ิงสนับสนุนท่ีจ า เ ป็น ต่อ
หลักสูตรให้ชัดเจนในแต่ละปี วิเคราะห์ความ
เพียงพอและจ าเป็นเร่งด่วน ท่ีมาจากความตอ้งการ
ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา และก าหนดแนวทางใน
การจดัหา 

 

  



 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลกัสูตร (Site visit) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
วนัท่ี 25  มิถุนายน  2563 

ณ หอ้งประชุม 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

เวลา กจิกรรม รายช่ือคณะกรรมการ 

08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน 1. ผศ.ดร.พนมขวญั   ริยะมงคล     : ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ณิฐิมา       เฉลิมแสน    : กรรมการ 
3. อาจารยม์นตรี  ธรรมพฒันากลู    : กรรมการ 
4. ดร.โสภณา      ส าราญ                 : เลขานุการ 

09.00 – 10.00 น. - ประธานหลกัสูตร กล่าวตอ้นรับ 
-  ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการประเมินและแนะน าทีมงานฯ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประชุมกลุ่มยอ่ย 

10.00 – 12.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน 
สนทนาแลกเปล่ียนกบัประธานหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ตามรายองคป์ระกอบ 1-6   

12.00 – 13.00 น. -  พกัรับประทานอาหาร 
13.00 – 15.00 น. -   คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสาร 

หลกัฐาน สนทนาแลกเปล่ียนกบัประธานหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามรายองคป์ระกอบ 1-6 (ต่อ) 

15.00 – 16.30 น. -  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการตรวจอยา่งไม่เป็นทางการโดยวาจา 

     
****  รับประทานอาหารวา่ง ระหวา่งการตรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


