
1 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 

วันที่ประเมิน 21 กรกฎาคม  2563 
 

ส าหรับผูป้ระเมินระดับ
หลักสูตร 



2 
 

(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2562  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ กรรมการ 

นางสาวจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 

 

 

 

 
 



3 
 

สารบัญ 
 หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 1 
บทน า 5 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  6 
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 8 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 9 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้าน
การเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2:  
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พบว่า 
ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.79  โดยด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input)  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.57 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.75 และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.63 โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่านตามเกณฑ์
ในข้อ 1  โดยหลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา 
และทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญา เอก 2 คน ระดับปริญญาโท 3 คน 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 3 ท่าน 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญา เอก 2 คน ระดับปริญญาโท 3 คนและ
มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน  

1.4 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และระดับปริญญาตรีที่มี
ประสบการณ์สอนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรมานานกว่า 20 ปี 

1.5 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ง 5 ข้อ 
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จุดแข็ง  
 - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรวางแผนที่ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและก ากับติดตามให้อาจารย์มีการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

ผลการประเมิน : 4.63 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 2 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.26 

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ส ารวจจาก 
บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2561 โดยบัณฑิตมีงานท าร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
จุดแข็ง  
 1. บัณฑิตที่จบการศึกษามีโอกาสมีงานท าสูง 
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. ควรวิเคราะห์สาเหตุที่บัณฑิตได้งานไม่ตรงสาขาเพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรต่อไป 

2. ควรน าผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

ผลการประเมิน : 3.33 ระดับคุณภาพดี   ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีผลการด าเนินงานในระดับ 4 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 

จุดแข็ง  
1. อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการจนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ

วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. ทักษะของนักศึกษาสามารถประยุกต์รายวิชาการออกแบบเครื่ องจักรกลมาใช้ในการ

เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้งานจริง  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. ควรหาแนวทางในการแก้ปัญหานักศึกษาตกค้าง และก ากับติดตามอย่างเคร่งครัดและเป็น
รูปธรรม 
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2. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เหมาะสม
กับนักศึกษาที่รับเข้า เพ่ือให้นักศึกษาปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 

ผลการประเมิน 4.00  ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ผลการด าเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 40 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 40 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีผลการด าเนินงานในระดับ 4 

จุดแข็ง  
 - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวาราสารระดับชาติที่เป็นวารสารเฉพาะทางให้
มากขึ้น เพ่ืออาจารย์สามารถใช้ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ 

2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองในทักษะด้านวิชาชีพให้มากข้ึน 
3. ควรส่งเสริมอาจารย์จัดท าฐานข้อมูล Google site 

 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมิน  : 3.75 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 5 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีผลการด าเนินงาน

ในระดับ 4 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมนิผู้เรียน มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 คะแนนประเมิน 5.00 
สรุปจุดแข็ง  

- 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. ควรปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรจ านวนมากขึ้นในรายวิชาหลัก 
2. ควรมีการควบคุมก ากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานเพื่อให้ลด

ปัญหานักศึกษาตกค้าง 
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องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการ

ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 6 ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงานในระดับ 3 

 
สรุปจุดแข็ง  
 - 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  

1. ควรมีการควบคุมก ากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานเพ่ือให้ลด
ปัญหานักศึกษาตกค้าง 

2. ควรวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
3. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เหมาะสม

กับนักศึกษาท่ีรับเข้า เพ่ือให้นักศึกษาปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 
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บทน า 
 
   ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร (โดยสังเขป) 
 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สังกัดวิทยาลัยรัต
ภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ
เทียบโอน 2 ปี  โดยก่อนที่จะเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรเกษตรกลวิธาน และได้ปรับเปลี่ยนมา
เป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และเปิดท าการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2551 ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่  1 เมื่อ พ.ศ. 2555 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเรื่อยมา จน
ปัจจุบัน และได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 โดยเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ผ่านสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใน
คราวประชุมครั้งที่ 146-11/2559 เมื่อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้การจัดการศึกษาของ
หลักสูตรเน้นการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน และค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และพัฒนาการต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านงานวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทุกรูปแบบ ทั้งของ
ภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 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 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน  ผ่าน ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5.00 
29.84 

4.26 4.26 
 

ดีมาก 
7 

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

ร้อยละ 
100 

21 
100 5.00 

 
ดีมาก 

21 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4.00  ระดับ 4 4.00 
ดี 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

3.00  ระดับ3 3.00 
ปานกลาง 



๗ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

3.00  ระดับ3 3.00 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00   5.00 ดีมาก 

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
60 

3 
60.00 5.00 

ดีมาก 

5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละ 
20 

2.00 
40.00 5.00 

ดีมาก 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00  ระดับ4 4.00 ดี 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4.00  ระดับ3 3.00 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00  ระดับ4 4.00 
ดี 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

ตั วบ่ งชี้  5 .4  ผ ลการด า เนิ น งาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 17/17 
ร้อยละ
100 

5.00 
ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00  ระดับ3 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.79 ดี 
 

 
 
 



๘ 
 

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 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 2 - - 4.63 4.63 คุณภาพดีมาก 
3 3 3.33 - - 3.33 คุณภาพด ี
4 3 4.00 - - 4.00 คุณภาพด ี
5 4 3.00 4.00 - 3.75 คุณภาพด ี
6 1 - 3.00 - 3.00 คุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการ
ประเมิน 

  3.57 
คุณภาพ

ด ี

3.75 
คุณภาพ

ด ี

4.63 
คุณภาพ
ดีมาก 

3.79 คุณภาพดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผลงานของนั กศึ กษ าที่ เข้ าแข่ งขั น การ
ประกวดรายการต่างๆ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ในกระบวนการรับนั กศึกษาควรมี การ
วิ เคราะห์แนวทางรับนักศึกษาเพ่ือก าหนด
แนวทางที่มีประสิทธิผลในการ เพ่ิมจ านวน
นักศึกษารับเข้า 

 

2. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริง 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. เครื่องมือในการเรียนยังไม่เพียงพอ เช่น 
เครื่องกลึง เครื่องดัด เครื่องเชื่อมอาร์กอน 
ส าหรับการท าโครงงาน 
2. ต้องการให้ ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่ าง 
ปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด และเครื่องมือที่
เสื่อมสภาพในการใช้งาน 
3 . ต้ อ ง ก า ร ให้ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร เป็ น
แบบต่อเนื่อง 
4. ต้องการให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้ภายนอกเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ 
5. ต้องการการให้บริการร้านถ่ายเอกสารและ
การพิมพ์เอกสาร 

 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
-  

 



๑๐ 
 

4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 
 

 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวด 1) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรวางแผนที่ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและ
ก ากับติดตามให้อาจารย์มีการขอต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

 

 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต   (หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษามีโอกาสมีงานท าสูง  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรวิเคราะห์สาเหตุที่บัณฑิตได้งานไม่ตรง
สาขาเพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรต่อไป 
2. ควรน าผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตมา
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 

 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  (หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทาง
วิชาการจนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2. ทักษะของนักศึกษาสามารถประยุกต์รายวิชา

 



๑๑ 
 

การออกแบบเครื่องจักรกลมาใช้ในการเรียนรู้
โดยการประยุกต์ใช้งานจริง  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรหาแนวทางในการแก้ปัญหานักศึกษา
ตกค้าง และก ากับติดตามอย่างเคร่งครัดและ
เป็นรูปธรรม 
2. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของการ
จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เหมาะสม
กับนักศึกษาที่รับเข้า เพ่ือให้นักศึกษาปรับตัวใน
การเรียนในระบบมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 

 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  (หมวด 2) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

 
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารา
สารระดับชาติที่เป็นวารสารเฉพาะทางให้มากขึ้น 
เพ่ืออาจารย์สามารถใช้ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ตนเองในทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทางให้มากขึน้ 
2. ควรส่ งเส ริมอาจารย์ จั ดท าฐ านข้ อมู ล 
Google site 

 

 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 1. การบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการ ควรมี

การด าเนินงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรปรับปรุงสาระรายวิชาหลักในหลักสูตร
ให้มากขึ้น 

 

 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  



๑๒ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

 

 
 
 



1 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



2 
 

ก าหนดการ 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์) 

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
เวลา ก าหนดการ/รายละเอียด 

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

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 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 
16.00 น. -16.30 น. - คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

- สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 
หมายเหตุ   

- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 


