
1 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 2561 

 

ช่ือหลักสูตรท่ีรับการประเมิน วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 
 

สังกัดภาควิชา    เกษตรกลวิธาน คณะ      เกษตร กำแพงแสน. 

วัน/เดือน/ป� ท่ีประเมิน      8  กรกฎาคม  2562 

1. รายนามคณะผู้ประเมิน 

 

 

ประธาน      (ชื่อ-นามสกุล    ผศ.ดร.ศุภชยั   อำคา ) 

       สังกัด      ภาควิชาปฐพีวิทยา         

       คณะเกษตร กำแพงแสน   

 

 

 

 

กรรมการ      (ชื่อ-นามสกุล    รศ.ดร.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาติ   ) 

                          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

 

 

 

กรรมการ      (ชื่อ-นามสกุล    ผศ.ดร.สุรพงษ์  ดำรงกิตติกุล    ) 

      สังกัด   ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน  

 

 

 

 

เลขานุการ      (ชื่อ-นามสกุล      นางรัชฎา  ชั้นเจริญศรี  ) 

                สังกัด      ภาควิชาเกษตรกลวิธาน   

            คณะเกษตร กำแพงแสน 
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2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ประจำป�

การศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) หลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2558 โดยองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ผ่าน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 

3.88 ผลการประเมินระดับคุณภาพดี  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ปานกลาง องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ดี  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการประเมินระดับ

คุณภาพ ปานกลาง และมีระดับคุณภาพภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  คะแนนเฉลี่ย 3.37  
 

จุดเด่น 

   มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป�นที่ตัองการของตลาด มีอัตราการได้งานทำค่อนข้างสูง   คือ 

ร้อยละ 78.95 และมีจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูง (ร้อยละ 80)   แต่ทั้งนี้หลักสูตรควร

กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท้ังระดับชาติและนานาชาติให้สูงข้ึน 
 

โอกาสในการพัฒนา 

  การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต้องใช้พื้นที่ให้นิสิตฝ�กปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรเพื่อให้นิสิตได้ฝ�กปฏิบัติครบทุกกิจกรรม แต่เนื่องป�จจุบันภาควิชาฯ มีพื้นที่ 34 ไร่ และ   

สามารถใช้งานได้เพียง 18 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป�นที่น้ำท่วมขังตลอดป� ทำให้นิสิตไม่มีพื้นที่ในการฝ�ก   

ทักษะภาคปฏิบัติ และบุคลากรสายสนับสนุนมีน้อยเม่ือเทียบกับจำนวนนิสิตท่ีต้องดูแลประมาณ 210 คน 

 

3. บทนำ 

3.1 ข้อมูลการประเมินหลักสูตรในรอบป�ท่ีผ่านมา 

หลักสูตร   วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  ได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ครั้งที่ 3 ในป�การศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี   26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 โดยมีผลการประเมิน

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน    ผ่าน     ซ่ึงแสดงได้ว่า    หลักสูตรได้มาตรฐาน    และมีผล

การประเมินองค์ประกอบท่ี 2 – 6 ได้คะแนนเฉลี่ย    3.51   มีระดับคุณภาพ   ดี  

3.2 ผลการปรับปรุงตามแนวทางการปรับปรุงของการประเมินป�ท่ีผ่านมา 

 หลักสูตรได้นำผลการประเมินในป�ที่ผ่านมามาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาป�การศึกษา 2560 มีผลการประเมินองค์ประกอบที่  2 – 6 ได้คะแนน

เฉลี่ย  3.51 ระดับคุณภาพ ดี  ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาป�การศึกษา 2561 มีผลการ

ประเมินองค์ประกอบท่ี  2 – 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.37 ระดับคุณภาพ ดี    
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4. ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

(คัดลอก Template ประเมินหลักสูตร ป�การศึกษา 2561 ใน Sheet รายงานผล มาวางไว้) 

โปรดเลือกระดับหลักสูตรท่ีประเมิน หลักสูตรปริญญาตรี 
 

 

 

โปรดเลือกกลุ่มสาขาของหลกัสูตรท่ีประเมิน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

โปรดระบุชื่อหลักสูตรท่ีประเมิน เคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนกิส์เกษตร 
 

   

 

 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR การแปลความหมาย CAR การแปลความหมาย หมายเหตุ/ ข้อสังเกต

ของกรรมการ (ถ้ามี) คะแนนเฉล่ีย 3.83 ระดับคุณภาพดี 3.37 ระดับคุณภาพดี 

1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

ผ่าน หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

  

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด โดย สกอ.         

0 

1) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อย

กว่า 5 คน และเป�นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจำหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

0 ตามเกณฑ์ / ตามเกณฑ์ / 

2) คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย้อนหลัง 

0 ตามเกณฑ์ / ตามเกณฑ์ / 

3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน

ทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย้อนหลัง 

0 ตามเกณฑ์ / ตามเกณฑ์ / 

4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป�นอาจารย์

ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

0 ตามเกณฑ์ / ตามเกณฑ์ / 

5) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป�นอาจารย์

พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์

ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 6 ป� 

ท้ังน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 

โดยมีอาจารย์ประจำเป�นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน  

0 ตามเกณฑ์ / ตามเกณฑ์ / 

6) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ป� (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในป�ท่ี 

6 ประกาศใช้ในป�ท่ี 8)  

0 ตามเกณฑ์ / ตามเกณฑ์ / 

2 บัณฑิต 3.88 ระดับคุณภาพดี 3.88 ระดับคุณภาพดี   
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2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.81   3.81   0 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จ

การศึกษา 

3.95   3.95   0 

3 นักศึกษา 3.33 ระดับคุณภาพดี 2.67 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

  

3.1 การรับนักศึกษา 3.00   3.00   0 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00   3.00   0 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00   2.00   0 

4 อาจารย์ 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 3.67 ระดับคุณภาพดี   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4.00   3.00   0 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5.00   5.00   0 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4.00   3.00   0 

5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 

3.75 ระดับคุณภาพดี 3.50 ระดับคุณภาพดี   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00   3.00   0 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

4.00   3.00   0 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00   3.00   0 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00   5.00   0 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 ระดับคุณภาพดี 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

  

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00   3.00   0 
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5.  ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

(คัดลอก Template ประเมินหลักสูตร ป�การศึกษา 2561 ใน Sheet รายงานผล มาวางไว้) 

องค์ 

ประกอบ 

ผลการประเมิน 
การแปลความหมาย 

Input Process Output เฉลี่ย 

SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR 

1 
ผ่าน หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

หลักสูตรได้

มาตรฐาน ผ่าน 

2 - - - - 3.88 3.88 3.88 3.88 ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี

3 3.33 2.67 - - - - 3.33 2.67 ระดับคุณภาพด ี
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 

4 4.33 3.67 - - - - 4.33 3.67 ระดับคุณภาพดมีาก ระดับคุณภาพด ี

5 3.00 3.00 4.00 3.67 - - 3.75 3.50 ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี

6 - - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ระดับคุณภาพด ี
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 

รวม 3.71 3.14 4.00 3.50 3.88 3.88 3.83 3.37 ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี
 

ระดับ

คุณภาพ

น้อย 

ระดับ

คุณภาพ

น้อย 

ระดับ

คุณภาพ

น้อย 

ระดับ

คุณภาพ

น้อย 

ระดับ

คุณภาพ

น้อย 

ระดับ

คุณภาพ

น้อย 

- - 
  

 
 

6. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุง 
 

องค์ประกอบท่ี 2:  บัณฑิต 

จุดแข็ง 

       นสิิตมีอัตราการได้งานทำค่อนข้างสูง เนื่องจากบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป�นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

เนื่องจากเป�นหลักสูตรท่ีเก่ียวกับเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ซ่ึงมีความจำเป�นในกระบวนการ

ผลิตพืชและสัตว์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหลังการเก็บเก่ียว  
 

แนวทางเสริม 

 - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 
 

แนวทางการปรับปรุง 

 -
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องค์ประกอบท่ี 3:  นิสิต 

จุดแข็ง 

 - 

แนวทางเสริม

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - อัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษายังมีความแปรปรวน ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแล

ใหค้ำปรึกษากับนิสิตเพ่ือให้สำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ 4 ป� 
 

แนวทางการปรับปรุง 

 -  
 

องค์ประกอบท่ี 4:  อาจารย์ 

จุดแข็ง 

 - อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการในอัตราท่ีสูง (ร้อยละ 80.00) 
 

แนวทางเสริม 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  - ควรกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท้ังระดับชาติและนานาชาติให้

สูงข้ึน 

 - เร่งบรรจุอาจารย์ไหม่ทดแทนอาจารย์ท่ีลาออกในสาขาเครื่องจักรกลเกษตร 
 

แนวทางการปรับปรุง 

 - 

องค์ประกอบท่ี 5:  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง 

 - มีเครือข่ายท้ังงานภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ 
 

แนวทางเสริม 

 - ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 
 

แนวทางการปรับปรุง 

 - 
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องค์ประกอบท่ี 6:  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง

 - 
 

แนวทางเสริม 

 - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 
 

แนวทางการปรับปรุง 

 - 

 
 

 

 


