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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาพืชศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง  (2.72 คะแนน) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน      
1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ  ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 ) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี (องค์ประกอบ
ที่ 4 ) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง (องค์ประกอบที่  3 ) และมีจ านวน  2 องค์ประกอบ 
อยู่ในระดับ น้อย (องค์ประกอบที่  5 และ 6 ) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1. ควรมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล กพอ. (ฉบับปกติ)    
2. ควรปรับปรุงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยน าความส าเร็จของมหาบัณฑิตในการ

ประกอบอาชีพมาเป็นจุดเน้น 
3.  ควรน าข้อมูลจากการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) มาใช้วางแผนการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ

ให้กับนักศึกษา 
4. ควรมีการประเมินกระบวนการ/ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อใช้ในการปรับปรุง/

พัฒนา 
5. ควรมีการประเมินกระบวนการ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
6. ควรจัดตั้งกรรมการทวนสอบ  คุณภาพการจัดท ารายงาน มคอ. 3 ให้สอดคล้องกับ รายละเอียด

ใน CURRICULUM MAPING    ใน มคอ.2  
7. การรายงานผลการจัดการสอน (มคอ 5) ควรให้สอดคล้องกับ มคอ 3 ในกรณีที่ไม่สามารถท า

กิจกรรมให้สอดคล้องกับที่เขียนไว้ใน มคอ. 3 ให้ ท าบัญชีแนบท้ายของ มคอ 5 โดยการอธิบาย
เหตุผลว่าที่ไม่ได้ท าตามจุดด าที่ระบุใน มคอ 2  นั้นเกิดจากอะไร  และมีวิธีการแก้ไขเช่นไร 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.98 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.40 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.06 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.00 น้อย (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 1.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.72 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science  (Plant Science) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ณ พ้ืนที่เปิดการสอน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
Faculty of Science and Agricultural Technology, at Agricultural Technology Research  
Institute,  Rajamangala  University of Technology Lanna 
 

รหัสหลักสูตร  
 25501961108349 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้ 

1. มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การเกษตรทางพืช 
2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. มีความสามารถในการวิจัยและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 คุณธรรมจริยธรรม 

3.1.1 มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

3.1.2 มีวินัยขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

3.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดย 

สามารถวางแผนจัดล าดับความส าคัญได้  
3.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย ์
3.1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรและสังคม 
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3.2 ความรู้ 
3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 
3.2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพ

อย่างลึกซึ้ง 
3.2.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
3.2.4 มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ

นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ 
3.3 ทักษะทางปัญญา 

3.3.1 มีทักษะในการน าความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ 

3.3.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัยกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
3.4.1 มีมนุษยส์ัมพันธ์ และมารยาทสังคมท่ีดี 
3.4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง

สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง 
3.4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3.4.4 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้

อย่างเหมาะสม 
3.4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.1 มีทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
3.5.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไข

ปัญหาอย่างเหมาะสม 
3.5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 

7 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นางสาวจานุลักษณ ์ ขนบดี นางสาวจานุลักษณ ์ ขนบดี  
นายสัญชัย  พันธโชติ    นายสัญชัย  พันธโชติ     
นางสาวกัญญณัช  ศิริธัญญา       นางสาวกัญญณัช  ศิริธัญญา        
นายสาวิตร   มีจุ้ย       นายสาวิตร   มีจุ้ย        
นายอภิชาติ  ชิดบุรี     นายอภิชาติ  ชิดบุรี      

 

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 นางสาวจานุลักษณ์     ขนบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. พืชไร่-นา 
2 นายสัญชัย  พันธโชติ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.agr.(Physiology of 

Horticultural crop) 
3 นางสาวกัญญณัช   ศิริธัญญา       อาจารย์ วท.ด. พืชไร่-นา 
4 นายสาวิตร   มีจุ้ย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D (Agronomy) 
5 นายอภิชาติ  ชิดบุรี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. พืชสวน 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
  1. ดร. กัญญณัช  ศิริธัญญา 8. ผศ. สันต ิ  ช่างเจรจา 
  2. ผศ. พรนิภา  เลิศศิลป์มงคล 9. ผศ.ดร. จานุลักษณ์ ขนบดี 
  3. ผศ.ดร. สัญชัย  พันธโชติ  10. ผศ. ธีรวัลย ์  ชาญฤทธิเสน 
  4. ผศ. ยุทธนา  เขาสุเมรุ  11. ผศ. จารุณี  มีจุ้ย 
  5. ดร. วิรัต ิ  อ าพันธุ์   12. ผศ.ดร. รุ่งนภา ช่างเจรจา 
  6. ผศ.ดร. สาวิตร มีจุ้ย   13. ผศ. สุภาพรรณ สุตาค า 
  7. ผศ. พงศ์ยุทธ   นวลบุญเรือง 
 
จ านวนนักศึกษาหลักสูตร  3  คน  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล 3 กรกฎาคม 2558) 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

พืชศาสตร์ 1 2 0 0 0 3 
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วิธีการประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น 
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  ไม่มีนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน/ไมผ่่าน  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน/ไมผ่่าน  

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน/ไมผ่่าน  

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการ ทุกตัว ผ่าน/ไมผ่่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

        

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนักศึกษา          

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานักศึกษา        

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา        

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

      

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร          
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

        

     ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

        

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

        

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร        

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร        

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

      

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน         

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

      

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้         

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน …..  ตัวบ่งชี้) 
ตัวต้ัง 

 
 ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน  

ผ่าน 

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน
อย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ  

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้ น ห รื อ ส า ข า วิ ช า ที่ สั ม พั น ธ์ กั น แ ล ะ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั
ปริญญา  

ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ต้องเป็นรายงานสบืเนื่องฉบับเตม็ในการประชุมวิชาการ (proceedings) 
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ : อาจารย์ 1 คน ตอ นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท ให้เทียบสดัส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี  ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพือ่ให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6)  

ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
เพื่อการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกตัว ผ่าน 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต     4.98 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

29.98 6 4.96 4.96 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
โทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

 2 1  200%  5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต    2.40 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนักศึกษา        1.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานักศึกษา      3.21 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา      3.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   3.06 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร       1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร        4.19 

    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก         

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

        

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร         

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร       4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    2.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร       1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน      1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน        1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

     5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้    1.0 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้       1 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน.14..  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 35.36 
         ตัวบ่งชี้ 13 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 

14 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.98 
(2.1,2.2) 

4.98 
 

ดีมาก 

3 3 2.40 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.40 
 

ปานกลาง 

4 3 3.06 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.06 
 

ดี 

5 4 1.0 
(5.1) 

2.33 
(5.2,5.3,5.4) 

- 2.0 
 

น้อย 

6 1 - 1.00 
(6.1) 

- 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.72 ปานกลาง 
ผลการประเมิน ปานกลาง น้อย ดีมาก ...........  
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ  

ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 ) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี (องค์ประกอบที่ 4 ) มีจ านวน 1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง (องค์ประกอบที่  3 ) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ น้อย 
(องค์ประกอบที ่5 และ 6 ) 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  พืชศาสตร์  คณะ....สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประจ ารอบปี
การศึกษา 2557 ในวันที ่ 20 เดือน ตุลาคม   2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของ
หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2.72 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ.ปานกลาง โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  พืชศาสตร์  “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และมีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที 2    มีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4    มีจ านวน 1  มีองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 
และองค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 และ 6 มีจ านวน 2 องค์ประกอบ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ปรับปรุงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยน าความส าเร็จของมหาบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพมาเป็นจุดเน้น 

2. ควรมีการประเมินกระบวนการ/ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา 
3. ควรมีการประเมินกระบวนการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินงานตามการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF อย่าง
เข้มแข็ง 

- 
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ     - 
    
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
นักศึกษามีการตีพิมพ์มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของ 
สกอ. ทุกคน (มากกว่า 1 เรื่อง) 

มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
กพอ. (ฉบับปกติ) 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ      - 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
จ านวนนักศึกษามีน้อย 

 
ปรับปรุงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โดยน าความส าเร็จของมหาบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพมาเป็นจุดเน้น 

 
ข้อเสนอแนะ  ควรน าข้อมูลจากการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) มาใช้วางแผนการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ
ให้กับนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งวิชาการที่สามารถส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

- 
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มีการประเมินกระบวนการ/ระบบการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์  

ควรมีการประเมินกระบวนการ/ระบบการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนา  

ข้อเสนอแนะ    - 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินงานตาม
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 
อย่างเข้มแข็ง 

ควรจัดตั้งกรรมการทวนสอบ  คุณภาพการ
จัดท ารายงาน มคอ. 3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 
ตาม รายละเอียดใน Curriculum mapping      

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
ไมม่ีการประเมินกระบวนการ จัดเตรียม
หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน 

ควรมีการประเมินกระบวนการ จัดเตรียม
หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ : การรายงานผลการจัดการสอน (มคอ 5)ควรให้สอดคล้องกับ มคอ 3 ในกรณีที่ไม่สามารถท า
กิจกรรมให้สอดคล้องกับที่เขียนไว้ใน มคอ. 3 ให้ ท าบัญชีแนบท้ายของ มคอ 5 โดยการอธิบายเหตุผลว่าที่
ไม่ได้ท าตามจุดด าที่ระบุใน มคอ 2  นั้นเกิดจากอะไร  และมีวิธีการแก้ไขเช่นไร 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่ มี ก ารประ เมินกระบวนการ สรรหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้   

ควรมีการประเมินกระบวนการ สรรหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ   - 
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ภาคผนวก Common Data Set 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 2 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 2 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.96 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 2 คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
2 ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

2 ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 
 

2 น้ าหนัก   
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

28 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

29 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

30 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

31 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

32 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน   

33 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 80 ร้อยละ   

34 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

35 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

2 ช้ิน   

36 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

37 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

4 ช้ิน   

38 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

39 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   
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40 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

41 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

42 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

43 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

44 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

45 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

46 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

8 ช้ิน   

47 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

48 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

49 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

50 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

51 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

52 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

  ช้ิน   

53 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

54 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

55 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   

56 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

57 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

58 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 8.40 น้ าหนัก   

59 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 

21 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย หมายเหตุ 

60 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

61 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

62 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   

63 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

64 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

65 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

66 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

67 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

14 ช้ิน   

68 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   

69 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 2.8 ช้ิน/คน   
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

วันที่  20  เดือน ตุลาคม  2558     

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน โรงแรมเชียงใหม่ออคิด    
จ.เชียงใหม่ 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 09.00 – 12.00 น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 15.00 น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ต่อ) 

  

15.00 – 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

  

16.00 – 17.00 น. รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 

  

 


