
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที ่11 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยใช้เกณฑ์ 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ.โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้  

หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพระดับปานกลาง (2.81 คะแนน) เมื่อจ าแนกตามราย
องค์ประกอบ พบว่าในองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน                     
การประเมินผู้เรียน มีคุณภาพระดับดี (3.64 และ 3.13 คะแนน) ส่วนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคุณภาพระดับปานกลาง (2.33 และ 2.92 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 6                 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคุณภาพระดับน้อย มีคะแนน 1.00  
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พบว่าด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการมี
คุณภาพระดับปานกลาง (2.68 และ 2.63 คะแนน ตามล าดับ) ส่วนผลลัพธ์ของหลักสูตรมีคุณภาพระดับดี
(3.64 คะแนน) ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพระดับปานกลาง (2.81 คะแนน) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1. หลักสูตรมีความมั่นคงและมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับการจัดการศึกษา 
มีที่พ้ืนที่เชียงใหม่ เท่านั้น ควรระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพียง 5 คน เท่านั้น คณะกรรมการหลักสูตรควรหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน 

2. หลักสูตรยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแบบรายงานการประเมินตนเอง และบุคลากรบางส่วนยัง
ขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส่งผลให้แบบรายงานการประเมินตนเองไม่สะท้อนถึง
ผลลัพธ์ในการท างานที่เกิดขึ้น 
 
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 113/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (กลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2560  ลงวันที่ 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 1) อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์ กรรมการ 
 3) อาจารย์ ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ กรรมการ 
 4) นางสาววรัญญา กันทะ เลขานุการ 
 
3.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)  เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 



3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 

 
4. วันที่ท าการประเมิน 
 วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2560 โดยการปรับปรุงและ
บูรณาการศาสตร์ร่วมกัน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปีพุทธศักราช 
2555 (2)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2555 และ (3)หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ปีพุทธศักราช 2555 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนมีความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยตรงที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่มีทักษะวิชาชีพ ความรู้และคุณธรรม และ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจ้ง
ก าหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการ
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการด าเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้อมูล

ที่ตรวจพบ 
 



  3)  หลังการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้หลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 
 8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 3.64 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.92 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.13 ดี 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.81 ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน -  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
-  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) -  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
-  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ 4 

 
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ.    4 ข้อ ผ่าน   4 ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  9,527/23 

=  4.22 4.22 
9,527/23 

=  4.23 4.23 
98 98 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  157x100 
=  51.68 2.58 

182x100 
=  60.87 3.04 304 299 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปรญิญาโท) 

 
51.68x5 

  
60.87x5 

= 3.04 
 

100 100  

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม.........  
ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม.........  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม.........  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม.........  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม.........  

       
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  3.79  3.64 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา    3   3 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    3   2 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา    3   2 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  3  2.33 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน    3    2 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)            
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 3 29.63x5 

=  5 

4.77 

29.63x5 
=  5 

4.77 

20 20 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 3 51.85x5 

=  4.32 
51.85x5 

=  4.32 
60 60 

ผศ.  8   คน รศ.   6    คน ผศ.  8   คน รศ.   6    คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 3 คะแนน  

  
51.11x5 

=  5 
48.15x5 

=  5 
20 20 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...6....   ผลรวม ...1.2..  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...4-.....   ผลรวม .0.8..- 
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ....1....   ผลรวม ...0.4..  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน .............   ผลรวม .......... 
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ...12..   ผลรวม ...7.2..  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ...12.....   ผลรวม .7.2... 
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ..5...   ผลรวม ..4...  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ...5.....   ผลรวม ...4..... 
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ..1....   ผลรวม ..1......  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ...1.....   ผลรวม ..1...... 

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์    3   2 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  3.59  2.92 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     3    3 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     3    3 
5.3 การประเมินผู้เรยีน     3    2 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา   10x100 

= 90.91 4.75 
11x100 

= 91.67 4.50 
 แห่งชาติ 11 12 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  11  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  .....12......  ข้อ 
 ท าได ้

10 ข้อ 
ท าไม่ได้         
1 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
6    

ท าได ้
....11..... ข้อ 

ท าไม่ได ้
...1... ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
......8.......    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  3.44  3.13 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3    1 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  3  1 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.52 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.81 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
1.  การก ากับมาตรฐาน   
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6    

2 - - 3.64 3.64 ดี 

3.  นักศึกษา 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 2.92 - - 2.92 ปานกลาง 
5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 3.17 - 3.13 ดี 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.81 ปานกลาง 
ผลการประเมิน  2.68 2.63 3.64  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 - 
 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ IDP 5 ปี  
2. ควรมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านมีผลงานเพียงชิ้นเดียว ซึ่งจะหมดรอบในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
3. ควรมีการพัฒนาในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตค่อนข้างต่ ามาก ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไข 
2. ควรน าผลที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ประชุมหารือร่วมกันในหลักสูตร 

 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยน ากรอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตรมาเป็นข้อมูลในการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตและควรแยกผลลัพธ์ในแต่ละ
มาตรฐานให้ชัดเจนเพ่ือจะสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตรได้ 

2. หลักสูตรไม่ได้รวมพ้ืนที่เป็นบริบทเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. ควรมีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. หลักสูตรควรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุกชั้นปี ก่อนฝึกงานหรือก่อนสหกิจศึกษา 
2. หลักสูตรควรมีการน าปัญหาของปีที่ผ่านมา น ามาประเมินเพื่อด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม 
3. ไม่มีการประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. บางพ้ืนที่มีการประเมินกระบวนการแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์การน าไปใช้ 
5. ยังขาดระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
6. กระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อม ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพ้ืนที่ 
7. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้เป็นเชิงรุก ให้ได้นักศึกษาตามเป้าท่ีก าหนด 
 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรควรเร่งรัดในการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านต าแหน่งทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือแสดง
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ในรอบ 5 ปี เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ทราบถึงเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน และจะท าให้เตรียมความพร้อมกับการ
ปฏิบัติงานได้ 

 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรยังขาดการประเมินและปรับปรุงกระบวนการด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรควรประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ ในการบูรณาการ การจัดการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ ศิลปและวัฒนธรรม และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ควรมีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ทุกพ้ืนที ่
3. หลักสูตรยังขาดกระบวนการจัดการนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 
4. หลักสูตรควรมีการเพิ่มการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง 

 
 แนวทางปรับปรุง :   

- 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงกายภาพที่เหมาะสม แต่ยังขาดการจัดหาสิ่งสนับสนุนเชิง
วิชาการบางส่วนที่ทันสมัย ที่นักศึกษาควรจะมีโอกาสน ามาใช้ประโยชน์ 

2. หลักสูตรควรมีการส ารวจความต้องการสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้และความพอเพียง กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน เช่น นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และหน่วยงานภายนอก เป็น
ต้น 
 

 แนวทางปรับปรุง :   
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่  11 มิถุนายน 2561 
 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 10.00 น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 

 - หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
และ 
แนะน าทีมงานฯ 

10.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
นักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 16.00 น. 

ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ห้อง 80 – 604  

1. อ.ดร.ชนันท์ภัสร์   ราษฎร์นิยม          ประธานกรรมการ 
2. อ.มิ่งขวัญ           กันจินะ               กรรมการภายใน 
3. อ.นรินทร์          จิวิตัน                  กรรมการภายใน 
4. น.ส.ธนิณี           นิติธรรมบณัฑิต     เลขานุการ 

2. หลักสูตร วทบ.เกษตรศาสตร์ ห้อง ห้อง 80 – 602 
1. อ.ดร.อนุวัฒน์       จรสัรัตนไพบูลย์    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เทพรัตน์     อ้ึงเศรษฐพันธ์      กรรมการภายนอก 
3. อ.ดร.ปภาวดี        เนตรสุวรรณ        กรรมการภายใน 
4. น.ส.วรัญญา         กันทะ               เลขานุการ 

3. หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์  ห้อง ห้อง 80 – 601 
1. ผศ.ดร.เนตรนภา   อินสลุด             ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ปาริชาติ     บวัเจริญ            กรรมการภายใน 
3. อ.ดร.ศิรดา             ปินใจ                กรรมการภายใน 
4. นางอุมาพร        เจริญธนากุล         เลขานุการ 

4. หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร ห้อง ห้อง 80 – 605 
1. อ.ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์           ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.เอมอร   ไชยโรจน์              กรรมการภายใน 
3. อ.ดร.สุวรรณ    จันทร์อินทร์         กรรมการภายใน 
4. น.ส.เสาวลักษณ์  พรหมมินทร์        เลขานุการ 

5. หลักสูตร ทล.บ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ห้อง 09  - 302 อาคารภูมิทัศน ์
1. อ.ดร.วิพรพรรณ  เนื่องเม็ก           ประธานกรรมการ 
2. อ.กรรณิการ์      ใจมา                กรรมการภายใน 



 

เวลา กิจกรรม 
3. อ.คงศักดิ์          ตุ้ยสืบ              กรรมการภายใน 
4. นายกิติศักดิ์        จอมวงค์           เลขานุการ 

16.00 – 17.00 น.  น าเสนอผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวแทนอาจารย์ 

1. นายกุลวิชญ์ พานิชกุล 
2. น.ส.สภุัทรชา ธุรกิจ 

ตัวแทนนักศึกษา 
1. นายภูมิศิลป์ บุญสุทธิ์ 
2. น.ส.คติยา มาหล้า 

ตัวแทนศิษย์เก่า / ผู้ใช้บัณฑิต 
1. นายอัษฎาวุฒิ กันชนะ 

 
 
  



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

  

  

 
  



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนด โดย 
สกอ. 

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.23 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 9,527 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 98 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 60.87 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 169 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 318 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

คน 157 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 156 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 12 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 2 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน - 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 327 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 13 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด คน - 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโท 

ร้อยละ - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.10 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน - 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 4.77 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 29.63 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 27 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55582
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55582
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55583
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55583
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55587
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55589
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55590
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55794
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55581
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55586
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55588


 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 8 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 51.85 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 14 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 8 

 รองศาสตราจารย ์ คน 6 

 ศาสตราจารย ์ คน - 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 48.15 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ 13 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 4 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน - 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน 12 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน 5 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน 1 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 4.50 

การด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน มคอ.2 
ของหลักสูตรมีกี่ข้อ 

ข้อ 11 

 ท าได้    (ข้อท่ี 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11) ข้อ 10 

 ท าไม่ได้  (ข้อที่ 8) ข้อ 1 

  
 
 


