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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีการด าเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มี
การด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบ
ที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พบว่า ผลการ
ประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.27  โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.06 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยที่ 3.38   และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.75 โดยมีค่าคะแนน
ในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่านตามเกณฑ์ในข้อ 1  
โดยหลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา และทุก
คนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญา เอก 2 คน ระดับปริญญาโท 3 คน โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 2 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 2 ท่าน 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญา เอก 2 คน ระดับปริญญาโท 3 คนและมี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  

1.4 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 3  คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 13 
คนและระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน และมีอาจารย์ผู้สอนที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
3 คน โดยอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิในสาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์  

1.5 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อ 1-5 
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จุดแข็ง  
 - 
จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรวางแผนการสนับสนุนให้อาจารย์มีการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
2. ควรสนับสนุนในอาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

ผลการประเมิน : 3.75 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานของ
องค์ประกอบที่ 2 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.29 

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ส ารวจจาก 
บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2559 โดยบัณฑิตมีงานท าร้อยละ 64.29 มีคะแนนเฉลี่ย 3.21 
จุดแข็ง  
 - 

จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
1. ควรน าผลการส ารวจภาวะการมีงานท า มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่บัณฑิตมีงานท าน้อย แล้วก าหนด

แนวทางแก้ไขเพ่ือช่วยเหลือบัณฑิตในรุ่นต่อไป 
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง   ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการ

ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีผลการด าเนินงานในระดับ 2 

จุดแข็ง  
1. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนจบตามแผนต่ า เนื่องจากปัญหาการเทียบโอนผลการเรียนและการท า

รายวิชาโครงงานล่าช้า ควรมีการก ากับติดตามอย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม 
2. ควรเร่งหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผนที่

ก าหนดใน มคอ. 2 
 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย ์

ผลการประเมิน 3.48  ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานของ
องค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
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ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ผลการด าเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 40 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 40 
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 20 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 

สรุปจุดแข็ง  
 - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. ควรมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดหาอาจารย์เพ่ือรองรับการลาศึกษาต่อหรือการ
เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวาราสารระดับชาติและนานาชาติให้มากข้ึน 
3. ควรจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทาง

วิชาการ และก าหนดแนวทางความเข้มแข็งของหลักสูตรที่ชัดเจน 
 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมิน : 3.38 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานของ
องค์ประกอบที่ 5 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีผลการด าเนินงานใน 

ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 94.12 คะแนนประเมิน 4.50 
สรุปจุดแข็ง  

1. การรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อเข้าสู่ Smart farm 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. ควรวางแผนก าหนดการน าผลงานวิจัยของอาจารย์และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมา
บูรณาการกับรายวิชาให้ชัดเจน และหลากหลายมากข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน : 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 6 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
 
สรุปจุดแข็ง  
 - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
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1. ควรวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน และเรียงล าดับความส าคัญท่ี
ชัดเจน ในการจัดซื้อและจัดหา 

2. ควรมีการติดตามการซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอนได้
โดยเร็ว 
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  

1. พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน ที่เสนอไว้ใน มคอ. 2 และมีกระบวนการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการพัฒนาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ให้เพ่ิมสูงขึ้น  
3. ควรมีแผนของหลักสูตรที่ชัดเจนในการพัฒนาอาจารย์ ทั้งในด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และ

ความเชี่ยวชาญของหลักสูตร 
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บทน ำ 

 
   ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร (โดยสังเขป) 
 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน 2 
ปี โดยก่อนที่จะเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัยฯ มี
หลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรเกษตรกลวิธาน และได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551 ได้ท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2555 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเรื่อยมา จนปัจจุบัน และได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ผ่านสภามหาวิทยาลัย ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 146 -11/2559 เมื่อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้การจัด
การศึกษาของหลักสูตรเน้นการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน และค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และพัฒนาการต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร เพ่ือผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทุกรูปแบบ ทั้งของภาครัฐ และองค์กร
เอกชน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ผ่าน  ผ่าน 
 

ได้มาตรฐาน 

ระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหลักสูตร 

ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.00 
 

4.29 4.29 
ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
 

5.00 
9 

64.29 3.21 

ดี 

14 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.00  ระดับ3 3.00 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

3.00  ระดับ3 3.00 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.67   4.44 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

2 
40.00 5.00 

ดีมาก 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ
20 

2 
40.00 3.33 

ดี 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละ 
12 

1.00 
20.00 5.00 

ดีมาก 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3.00  ระดับ3 3.00 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00  ระดับ3 3.00 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

ตั วบ่ ง ชี้  5 .4  ผลการด า เนิ น ง าน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50 16/17 94.12 4.50 
ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.27 ดี 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ
ที ่

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 - - 3.75 3.75 คุณภาพดี 
3 3 2.67 - - 2.67 คุณภาพปานกลาง 
4 3 3.48 - - 3.48 คุณภาพดี 
5 4 3.00 3.50 - 3.38 คุณภาพดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิน 

  
3.06 

คุณภาพดี 
3.38 

คุณภาพดี 

3.75 
คุณภาพ

ดี 
3.27 คุณภาพด ี
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จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ในรายวิชามีการจัดโครงงานย่อยเพ่ือ
เป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษา 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ปัญหานักศึกษาไม่จบตามแผน 

 
 

1. ควรติดตามและบริหารจ านวนโครงงาน
ของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 

2. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ใกล้ชิด  
และอาจารย์มีความเป็นกันเอง 

2. อุปกรณ์ ในการทดลองมี จ านวนมาก 
นักศึกษาสามารถใช้ได้ท่ัวถึง 
 
 

1. ควรมีกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและ
ผลักดันให้นักศึกษาตั้งใจเรียน มีเป้าหมายใน
ชีวิต 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมการแนะแนวการเรียนให้กับ
นักศึกษาใหม่เพ่ิมมากขึ้นในโครงการ
ปฐมนิเทศ/ค่ายคุณธรรม 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมการเพ่ิมทักษะความเป็น
ผู้น าให้กับนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรซ่อมแซมเครื่องมือบางชิ้นที่ยังช ารุด-

ของโรงฝึกปฏิบัติงาน 5 ให้พร้อมใช้งาน 
2. ต้องการจัดให้มีกิจกรรมในการดูงาน

หลากหลายสถานที่(มากกว่า 1 ครั้ง) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการต่อยอดท าโครงงาน 

3. ควรเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือให้มากข้ึน
ให้แก่นักศึกษาที่จบ ม.6 และเพ่ิมทักษะ
ทางวิชาทฤษฎีให้แก่นักศึกษาที่จบ ปวช. 

4. ควรจัดกิจกรรมในการละลายพฤติกรรม
เพ่ือให้นักศึกษาปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาได้ 

5. ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามเข้มงวดให้
นักศึกษาให้ตั้งใจเรียน เข้าเรียนมากขึ้น 
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3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรได้เสริมทักษะปฏิบัติ และการใช้งาน
ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สามารถรองรับ
การท างาน 
2 .  เ รี ย น จ บจ า ก ห ลั ก สู ต ร แ ล้ ว มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการใช้งานจริง 

 

1. ควรเสริมรายวิชาด้านงานไฟฟ้าในเครื่องจักรกล  
และการเขียนแบบ solid work เนื่องจากต้องน าไปใช้
ในโรงงานมาก 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. อุปกรณ์ในการท าแลปควรปรับปรุงให้ทันสมัย 
2. ควรหาวิธีการให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดให้มากข้ึน  
เนื่องจากห้องสมุดอยู่ชั้น 4 

 

 
 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 
 
 

 

 

ผลการประเมนิในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวด 1) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์มีความเอาใจใส่ในการติดตามนักศึกษา
ในด้านการเรียน การใช้ชีวิต 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรวางแผนการสนับสนุนให้อาจารย์มีการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
2. ควรสนับสนุนในอาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต   (หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตยังน้อย 
 

1. ควรน าผลการส ารวจภาวะการมีงานท า มา
วิเคราะห์หาสาเหตุที่บัณฑิตมีงานท าน้อย แล้วก าหนด
แนวทางแก้ไขเพ่ือช่วยเหลือบัณฑิตในรุ่นต่อไป 
 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  (หมวด 3) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนจบตามแผนยังต่ าอยู่ 
เนื่องจากปัญหาการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ท าโปรเจคล่าช้า 
 
2. ควรเร่งหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เพ่ือให้จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดใน มคอ. 2 
 

1. อาจารย์ควรมีการติดตามวางแผนการเรียนของ
นักศึกษารายบุคคลอย่างใกล้ชิดและควรหามาตรการ
ที่ควบคุมให้การท าโปรเจคของนักศึกษาสามารถแล้ว
เสร็จตามแผน 
 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  (หมวด 2) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาอาจารย์เพ่ือรองรับการลาศึกษาต่อหรือการ
เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารา
สารระดับชาติและนานาชาติให้มากข้ึน 
3. ควรจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพ่ิม

1. ควรมีระบบการให้ทุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่าไป
เรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. การรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพ่ือเข้าสู่ Smart 
farm 
2. ในรายวิชามีการมอบหมายโครงงานย่อยเพ่ือเพ่ิม
ทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษา 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรน าผลงานวิจัยของอาจารย์และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ 
ให้มากขึ้น  
 

 

 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ยังขาดครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนใน
หลายรายวิชา 
2. ควรมีการติดตามการซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเพ่ือให้
สามารถน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอนได้โดยเร็ว 

1. ควรวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน 
2. ควรจัดท าแผนการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการ 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
เวลา ก าหนดการ/รายละเอียด 

08.30 น.-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
09.00 น. -10.00 น. - เปิดประชุม 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินคุณภาพ 
  ภายใน ระดับหลักสูตร แนะน าทีมผู้ตรวจประเมินฯ  
- ประธานหลักสูตรบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

10.00 น. -12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบที่ 1-3 
12.00 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. -15.00 น. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ ๔-๖ 
15.00 น. -16.00 น. - สัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
- สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
- สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

16.00 น. -16.30 น. - คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 
- สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ   

- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๑๕ น. – ๑๔.๓๐ น. 
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 


