
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ประจําปการศึกษา 2557

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรใหม .พ.ศ. 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



ประธานการประเมิน

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรใหม)   พ.ศ. 2556      

 การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ประกอบดวย ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน  องคประกอบที่ 2  บัณฑิต  

องคประกอบที่ 3   นักศึกษา องคประกอบที่ 4  อาจารย  องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทาง

วิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารยสื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจําปการศึกษา 2557       วันที่รายงาน 3 กันยายน 2558

รหัสหลักสูตร  25501911104351          

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรใหม)   พ.ศ. 2556

( ผศ.ดร.ศุภกิตต   สายสุนทร)

ลงชื่อ........................................................................



1.1 ชื�อหน่วยงาน ที�ตั�ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ชื่อหนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที�ตั�ง  39 หมู ่1 ตําบลคลองหก  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนงทางวิชาการ

1. อาจารย     12    คน  

2. ผูชวยศาสตราจารย  4    คน

3. รองศาสตราจารย  2   คน

1.2  ปรัชญา ปณิธาน เปาประสงค และวัตถุประสงค

ปณิธาน

มุงผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ที่ไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม”

เปาประสงค 

      คณะวิศวกรรมศาสตรมุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีทักษะการบูรณาการความรู  สูการเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

       1.บัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตรมีคุณภาพตรงตามความตองการทั้งระดับประเทศและระดับสากล

ประวัติความเปนมาโดยยอ

ในป 2550ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ไดเปนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรม

เกษตร(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

ใน ป 2555ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา TQF ในปการศึกษา 2553

 คือหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) และได

มีการปรับยอยรายวิชาในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ กว. ซึ่งมีการกําหนดกลุมรายวิชาชีพทางวิศวกรรม

เพิ่มขึ้น

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ในปการศึกษา 2557 มีอาจารยประจําทั้งหมด 18 คน ลาศึกษาตอ -  คน นักวิจัยประจํา - คน ลา

ศึกษาตอ - คน บุคลากรสายสนับสนุน 7 คน ลาศึกษาตอ.....-....คน

เปดทําการเรียนการสอนทั้งหมด.....3......หลักสูตร โดยมีหลักสูตรวิชาชีพ.......2........หลักสูตร เปนหลักสูตรที่พัฒนาใหเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต.ิ...3.....หลักสูตร โดยแบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี....2......หลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาโท....1…หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งหมด  410 คน

ปรัชญา

บทสรุปผูบริหาร



5.มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลทุกระดับ

1. อ.ธีระพงษ  ควรคํานวน                          

2. อ.อภิรัฐ ปนทอง                                  

3. ผศ.ดร.จตุรงค ลังกาพินธุ 

4.  ผศ.ดร.เกรียงไกร  แซมสีมวง

5. ผศ.ดร.เกรียงไกร  แซมสีมวง

6. ผศ.ดร.สุนัน  ปานสาคร

7. ดร.ดลหทัย ชูเมฆา  

1.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน

        รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบริหารและวางแผน

        รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการและวิจัย

        รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

        หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

        หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

        หัวหนาธุรการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

                                หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

                                     อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

                                หัวหนาธุรการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

                                     เจาหนาทีสายสนับสนุน

1.3 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร

        หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

   หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

                                รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบริหารและวางแผน

                                รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการและวิจัย

                                รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

                                หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

                                     อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

       2.มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา ถายทอดองคความรู ที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและภูมิภาค

       3.หนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมไดรับการบริการวิชาการในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

       4.นักศึกษา บุคลากรและชุมชน มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและรักษา       

           สิ่งแวดลอม

1.2 โครงสร้างองค์และโครงสร้างการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร



1

2

3

1.5 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร

กาลศิริศิลป

ตวนภูษา

เตียวตอย

ครูสง

5.       นายวีระศักดิ์ หมูเจริญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร

1.       นางสาวสุนัน ปานสาคร

2.       นายอภินันท วัลภา

3.       นายวิรัช

4.       นางสาวพฤกษา สวาทสุข

5.       นายชาญณรงค วันทา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ลังกาพินธุ

ชูเมฆา

แซมสีมวง

4.       นายเกียรติศักดิ์

5.   นายมโน สุวรรณคํา

1.7 เอกลักษณหรือวัฒธรรมองกรณ

     1. อาคารเรียนรวมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

     2. อาคารศูนยฝกวิศวกรรมเกษตร

     3. อาคารปฏิบัติเครื่องจักรกลเกษตร(โรงลากจูง)

     4. อาคารฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตร

แสงสุริยฤทธิ์

1.       นายจตุรงค

2.       นางดลหทัย

3.       นายเกรียงไกร

แสงประดิษฐ

1.6 อาคารสถานที่  มีทั้งหมด 4 อาคาร 

   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                       

  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

1.       นายรุงเรือง

2.       นายพงศพิชญ

3.       นางสานิตยดา

4.       นายวีระพงษ

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                           

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
สาขาวิศวกรรมเกษตร

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                            

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
สาขาวิศวกรรมอาหาร



เอกลักษณ

คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูนําการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากลและมีคุณธรรม

วัฒนธรรมองคกร 

ภักดีตอองคกร ทํางานเปนทีม มีจิตสาธารณะ



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง

1      ผศ.ดร.ศุภกิตต        สายสุนทร ประธานฯ

2      ผศ.ดร.นิตยา        โงววัฒนา กรรมการ

3      ผศ.มาลี        จัตุรัส กรรมการ

รายนามคณะผูประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร



1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

10
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

12
การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สรุปผลการประเมิน 12 ขอ หลักสูตรไดมาตรฐาน

























เกณฑการประเมิน
ความชัดเจนของการ

เขียนผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลการดําเนินงาน

= เปนไปตามเกณฑ

= ไมเปนไปตามเกณฑ



ตัวบงชี้ที่
เกณฑการประเมิน

หมายเหต/ุขอสังเกต 

(ถาม)ี

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

คะแนนการประเมิน 0 คะแนน

ปริญญาโท

 - ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของ

นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 0

 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 0 คน

 - รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร

ตอผูสําเร็จการศึกษา 0.00 %

คะแนนการประเมิน 0.00 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 2 0.00 คะแนน

1

2

3

4

1

2

3

4

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

จุดเดนของการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

2.1

2.2

คะแนนที่ได

โอกาสที่ควรพัฒนา



ตัวบงชี้ที่
เกณฑการประเมิน

การรับนักศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

การรับนักศึกษา

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

คะแนนประเมินการรับนักศึกษา 1 คะแนน

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

การควบคุม ดูแล การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

ใ ี่ คะแนนการประเมินการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 คะแนน

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ประเด็นการพิจารณา 2555 2556 2557

การคงอยูของนักศึกษา (ปการศึกษาที่ประเมินและปการศึกษา

ยอนหลังไปอีก 2 ป)

การสําเร็จการศึกษา(ปการศึกษาที่ประเมินและปการศึกษา

ยอนหลังไปอีก 2 ป)

ความพึงพอใจตอหลักสูตร

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

คะแนนการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 3
1.33 คะแนน

1

2

3

1 อาจารยประจําหลักสูตรควรมีการทบทวนกระบวนการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา

2

3

ควรมีการวางแผน กระบวนการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานทักษะการเรียนรู

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
หมายเหต/ุขอสังเกต (ถา

ม)ี

โอกาสที่ควรพัฒนา

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

จุดเดนของการดําเนินงาน

3.3

 -

คะแนนที่ได

3.1

3.2

ปการศึกษา



ตัวบงชี้ที่
เกณฑการประเมิน

หมายเหต/ุขอสังเกต 

(ถาม)ี

การบริหารและพัฒนาอาจารย

ประเด็นการพิจารณา

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

ระบบการบริหารอาจารย

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

คะแนนประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย
1 คะแนน

คุณภาพอาจารย

ประเด็นการพิจารณา

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 80 %

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน

คะแนนการประเมิน 5.00 คะแนน

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60 %

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน

  -  คะแนนการประเมิน 3.75 คะแนน

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

  - ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของจํานวนอาจารยประจํา 5

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน

  -  คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ


100 %

  -  คะแนนการประเมิน
5 คะแนน

คะแนนประเมินคุณภาพอาจารย 4.58 คะแนน

ผลที่เกิดกับอาจารย

ประเด็นการพิจารณา

อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร

คะแนนการประเมินผลที่เกิดกับอาจารย 3 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 4 2.86 คะแนน

องคประกอบที่ 4 อาจารย

คะแนนที่ได

4.1

4.3

4.2



1

2

1

2

3

ควรมีการประเมินกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

จุดเดนของการดําเนินงาน

อาจารยประจําหลักสูตรมีงานวิจัย ตีพิมพ เผยแพร จํานวนมากและมีจํานวนผลงานตีพิมพทีมีระดับคุณภาพทางวิชาการสูง

โอกาสที่ควรพัฒนา



ตัวบงชี้ที่
เกณฑการประเมิน

หมายเหต/ุขอสังเกต

 (ถาม)ี

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ

คะแนนประเมินสาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 คะแนน

การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน

ประเด็นการพิจารณา

การกําหนดผูสอน

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ   

มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน

การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให

สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และ

การตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

คะแนนประเมินการวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2 คะแนน

การประเมินผูเรียน

ประเด็นการพิจารณา

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5

 มคอ.6 และมคอ.7)

การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประเมินผูเรียน 2 คะแนน

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ

ประเด็นการพิจารณา

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน

คะแนนที่ได

5.1

5.2

5.4

5.3



จํานวนตัวบงชี้ที่จะตองประเมินในปที่ประเมินทั้งหมด (ดูจาก มคอ.2) 8 ตัวบงชี้

จํานวนตัวบงชี้ที่หลักสูตรสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ 8 ตัวบงชี้

รอยละของผลการดําเนินการไดตามเกณฑ 100.00 %

คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.00

คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 5 2.50 คะแนน

1

2

3

1

2

3

จุดเดนของการดําเนินงาน

 -

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

โอกาสที่ควรพัฒนา

 -



ตัวบงชี้ที่
เกณฑการประเมิน

หมายเหต/ุขอสังเกต 

(ถาม)ี

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ประเด็นการพิจารณา

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม

ของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนนประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
1 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 6 1 คะแนน

1

2

3

1

2

3

จุดเดนของการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนนที่ได

6.1

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

 -

โอกาสที่ควรพัฒนา

ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสี่งสนับสนุนการเรียนรูและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู



คะแนน

การประเมิน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดย สกอ. 12
ผานการ

ประเมิน

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
0 0

ตัวบงชี้ 2.2 ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพรือเผยแพร
0.00 0.00

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 1 1

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 1

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 1 1

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 4.58 4.58

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 4 อาจารย

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1 1

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2 2

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 2

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5 5

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน  การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 1 1

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

0.00

1.33

2.86

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรใหม)   พ.ศ. 2556          

         คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวบงชี้
หมายเหต/ุ

ขอสังเกต (ถาม)ี

ผลการ

ดําเนินการ

2.50

องคประกอบที่ 4 อาจารย



คะแนน

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรใหม)   พ.ศ. 2556          

         คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวบงชี้
หมายเหต/ุ

 

ผลการ

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6

1

2.14



ผลการประเมิน

องค 0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง

ที่ 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก

1 12 หลักสูตรไดมาตรฐาน

2 2 0.00 0.00 ระดับคุณภาพนอย

3 3 1.33 1.33 ระดับคุณภาพนอย

4 3 2.86 2.86 ระดับคุณภาพปานกลาง

5 4 1.00 3.00 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง

6 1 1.00 1.00 ระดับคุณภาพนอย

รวม 13 1.94 2.50 0.00 2.14 ระดับคุณภาพปานกลาง

ระดับ

คุณภาพ

นอย

ระดับ

คุณภาพ

ปานกลาง

ระดับ

คุณภาพ

นอย

1

1

2 ควรมีการวางแผน กระบวนการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานทักษะการเรียนรู

3

4

อาจารยประจําหลักสูตรควรมีการทบทวนกระบวนการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสงเสริมและ
การพัฒนานักศึกษา

ควรมีการประเมินกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย

ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรใหม)   พ.ศ. 2556             

      คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คะแนน

ผาน

จํานวน

ตัวบงชี้
I P O

โอกาสที่ควรพัฒนา

จุดเดนของการดําเนินงาน

คะแนน

เฉลี่ย

ผลการประเมิน

ผานการประเมิน

อาจารยประจําหลักสูตรมีงานวิจัย ตีพิมพ เผยแพร จํานวนมากและมีจํานวนผลงานตีพิมพทีมีระดับ
คุณภาพทางวิชาการสูง

ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)


	ปก
	บทนำ
	บทสรุปผู้บริหาร
	รายนามคณะผู้ประเมิน
	องค์ประกอบที่ 1 
	องค์ประกอบที่ 2
	องค์ประกอบที่ 3
	องค์ประกอบที่ 4
	องค์ประกอบที่ 5
	องค์ประกอบที่ 6
	ตารางสรุปคะแนน
	ตารางการวิเคราะห์คุณภาพ

