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สําหรับผูป ระเมินระดับหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 25๖๐

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

วันที่ประเมิน 15 มิถุนายน 2561

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทนํา
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ
การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณและผลการประเมินรายองคประกอบ
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บทสรุปผูบริหาร
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เนื่ องจากการประเมิ นการกํ า กับ มาตรฐานของหลักสูตรพบวา หลักสูตรมิไดดําเนิน การปรับปรุงในป
การศึกษา 2560 ซึ่งเปนปที่หลักสูตรนี้ใชงานมา 6 ปการศึกษา ดังนั้นจึงสรุปไดวาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไมไดมาตรฐาน ไมมีคะแนนการประเมิน
อยางไรก็ตาม ทางคณะกรรมการไดทําการประเมินตัวชี้วัดที่สามารถดําเนินการไดเพื่อเปนการเสนอแนว
ทางการปรับ ปรุ งคุ ณภาพขององค ประกอบตางๆ ในปการศึกษาตอไป โดยผลการดําเนิ นงานของหลักสูตรใน
ภาพรวมทั้ง 5 องคประกอบที่เหลืออยูในระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.01 จําแนกเปนผลการประเมิน
ตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห
จุดที่ควรพัฒนา 1. หลักสูตรไมไดดําเนินการปรับปรุงเมื่อครบรอบการปรับปรุง
แนวทางแกไข
องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต คะแนนเฉลีย่ 5.00 อยูในระดับคุณภาพดีมาก
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห
จุดแข็ง 1. คุณภาพบัณฑิต และภาวการณมีงานทําของบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับคุณภาพนอย
องคประกอบที่ 4 : อาจารย คะแนนเฉลี่ย 3.06 อยูในระดับคุณภาพดี
องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูใ นระดับคุณภาพปานกลาง
องคประกอบที่ 6 : สิง่ สนับสนุนการเรียนรู คะแนนเฉลีย่ 2.00 อยูในระดับคุณภาพนอย
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บทนํา
ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปรับปรุงจาก
หลั กสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความมุงมั่นในการพัฒนานักศึกษา ทั้งทางดาน
ทักษะทางวิชาชีพ วิช าการ โดยพัฒนาควบคูกับ คุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝงให นักศึ กษามี จิตสาธารณะ มี
วิสัยทัศน คือ “เนนผลิตบัณฑิตคุณภาพดีมีทักษะทางวิชาชีพ และวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม” เพื่อมุงเนนให
นักศึกษาเปนนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและวิชาชีพ
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพ
เปาหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
คะแนน
ตัวหาร หรือสัดสวน) ประเมิน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
ผาน
ไมผาน
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ระดับปริญญาตรี
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
ผาน
ผาน
หลักสูตร
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ผาน
ไมผาน
ระยะเวลาที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
5.00
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5.00
5.00
5.00
1
แหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต
5
รอยละ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
รอยละ 100
5.00
100
1
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
2.00
1.00
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
3.00
2.00
นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.00
3.00

ระดับคุณภาพ

ไมไดมาตรฐาน

ดีมาก
ดีมาก
นอย
นอย
ปานกลาง
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ตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
คะแนน
ตัวหาร หรือสัดสวน) ประเมิน

ระดับคุณภาพ

1.00

2.00

นอย

3.22
รอยละ
20

4.17

ดีมาก

4.17

ดีมาก

รอยละ 50

4.17

ดีมาก

รอยละ
16.67

4.17

ดีมาก

3.00

ปานกลาง

2.00

นอย

3.00

ปานกลาง

2.00

นอย

5.00

ดีมาก

2.00

2.00

นอย

เฉลีย่ รวมทุกตัวบงชี้

0.00

รอยละ
20
รอยละ
12

1
6
3
6
1
6

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
3.00
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
3.00
หลักสูตร
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
3.00
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน
2.00
ตั ว บ ง ชี้ 5. 4 ผ ลการดํ า เนิ น งาน
รอยละ
หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
100
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู

รอยละ
16.67
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหคณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
คะ
จํานว
I
P
O
ประกอบ แนนผาน นตัว
ที่
บงชี้
1
2
3
คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบงชี้
4
ในองคประกอบ
5
ที่ 2 -6
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

2
3
3
4
1
13
13

ไมผา นการประเมิน
5.00
2.00
3.06
2.00
3.33
2.00
7
4
2
2.45
3.00
5.00
คุณภาพ
คุณภาพ คุณภาพ
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก

คะแนน
เฉลีย่

5.00
2.00
3.06
3.00
2.00

0.00

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
คุณภาพดีมาก
คุณภาพนอย
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพนอย

คุณภาพ.................

5
จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณและผลการประเมินรายองคประกอบ
1. ผลการสัมภาษณประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ความรวมมือของอาจารยประจําหลักสูตร

แนวทางเสริม

แนวทางแกไข
1. ควรมีการทํากิจกรรมรวมกัน

2. ผลการสัมภาษณตวั แทนนักศึกษาปจจุบนั
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
๑ . นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข า กั บ ส ถ า น
ประกอบการไดเปนอยางดี
๒. นักศึกษามีทักษะในดานบัณฑิตนักปฏิบัติไดดี
จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแกไข
1.การเรียนภาคปฏิบัติบางเรื่อง หลักสูตรไมสามารถ 1. ควรเพิ่ ม การทั ศ นศึ ก ษาดู ง านในสถานที่ จ ริ ง
จัดใหได เชน การเชื่อม
ทดแทน
๒. รายวิชาชีพเลือกในแขนงวิชาที่เรียนมีนอย
2.ทํ า การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รโดยปรั บ เพิ่ ม รายวิ ช าที่
ผูเรียนตองการใหมากขึ้น
๓. ขาดเครื่ องมือทดสอบบางอยางที่ สําคัญสําหรั บ 3.เพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ทดสอบที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น เช น
การเรียน และเพิ่มเติมการเรียนการสอนเกี่ยวของ เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
วัสดุที่ทันสมัย
๔. ระยะเวลาในการฝกงานนอยไป
๔. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกงานใหมากขึ้น
3. ผลการสัมภาษณตวั แทนผูส าํ เร็จการศึกษา
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
๑. นําความรูจากที่เรียนไปใชในการทํางานไดจริง
จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแกไข
1. การเรี ย นภาคปฏิ บั ติ บ างเรื่ อ ง หลั ก สู ต รไม 1. ควรเพิ่มการทัศนศึกษาดูงานในสถานที่จริงทดแทน
สามารถจัดใหได เชน การเชื่อม
๒. รายวิชาชีพเลือกในแขนงวิชาที่เรียนมีนอย
2.ทํ า การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รโดยปรั บ เพิ่ ม รายวิ ช าที่
ผูเรียนตองการใหมากขึ้น
๓. ขาดเครื่องมือทดสอบบางอยางที่สําคัญสําหรับ 3.เพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ทดสอบที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น เช น
การเรียน และเพิ่มเติมการเรียนการสอนเกี่ยวของ เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
วัสดุที่ทันสมัย
๔. ระยะเวลาในการฝกงานนอยไป
๔. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกงานใหมากขึ้น
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4. ผลการสัมภาษณตวั แทนผูป ระกอบการ/นายจาง
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. เพิ่มความกระตือรือรนในการทํางาน
๒. เพิ่มเติมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใชสูตร
คํานวณในงานกอสราง

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข

7
ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (หมวด 1)
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. หลักสูตรไมไดทําการปรับปรุงตามกรอบเวลา
มาตรฐาน

แนวทางเสริม
-

แนวทางแกไข

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)
จุดแข็ง
๑. คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามความตองการของ
สถานประกอบการ
จุดทีค่ วรพัฒนา

แนวทางแกไข

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3)
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดทีค่ วรพัฒนา
องคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวด 2)
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

แนวทางแกไข

แนวทางเสริม
จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแกไข
1.จํานวนผลงานทางวิชาการและการเผยแพรควรมี 1.เพิ่มจํานวนผลงานทางวิชาการและการเผยแพรของ
การกระจายไปยังอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
อาจารยประจําหลักสูตร
2.ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 2.สนับสนุน สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน (หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแกไข
๑. เนื้อหาในรายวิชาบางวิชายังไมสมบูรณ ราย
1.ทําการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับเพิ่มรายวิชาที่
วิชาชีพเลือกในแขนงวิชาที่เรียนมีนอย
ผูเรียนตองการใหมากขึ้นและเพิ่มเนื้อหาในรายวิชาให
สมบูรณ
๒. ขาดการเสริมประสบการณและทักษะบางเรื่องที่ ๒.เพิ่มประสบการณในดานการทํางานในสถานการณ
จําเปนในการออกไปทํางานจริงใหกับนักศึกษา
จริงใหมากขึ้น เสริมทักษะความรู ทักษะการใชชีวิต
กอนที่จะสําเร็จการศึกษา
ใหกับนักศึกษา ทั้งในรายวิชาเรียนและกิจกรรมเสริม

8
องคประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู (หมวด 5)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแกไข
1. หองปฏิบัติการและเครื่องมือบางอยางที่มีความ 1. เพิ่มเครื่องมือทดสอบที่สําคัญและจําเปน หรือพา
จําเปน ยังไมมี เชน เครื่องมือทดสอบความแข็งแรง นักศึกษาไปฝกใชงานในหนวยงานที่มีความพรอม
ของวัสดุ
มากกวา

9

ภาคผนวก

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ หองประชุม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
วันศุกรที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - เตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - เปดประชุม
- ประธานผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แนะนําสมาชิก และชี้แจงตารางตรวจประเมิน
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - สัมภาษณ
- ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
- ตรวจสอบหลักฐานตางๆ ทีห่ ลักสูตรจัดเตรียมไว
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - สัมภาษณ
- ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน
(นางสาวฉัตรฑริกา แซลิ่ม)
(นางสาวจดาภรณ ชูทอง)
- ตัวแทนผูสําเร็จการศึกษา
(นางสาวกรรณิการ เอียดคง เบอรโทรศัพท ๐๖๕-๓๕๓๑๑๖๙)
- ตัวแทนผูประกอบการ/นายจาง
(คุณวัชรินทร ชุมวงศ) ตําแหนงวิศวกรโปรเจ็คไซร
บริษัท เอ.ซี.อี.ดีเวลลอปเมนท จํากัด
เบอรโทรศัพท ๐๙๒-๙๙๔๕๔๗๒
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
: พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

