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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเครื่องจกัรกลเกษตร..คณะ.วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร  : ปีการศกึษา 2558 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มผีลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิและมรีะดบั
คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  (2.71 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบั
หลกัสูตร 6 องคป์ระกอบ (13 ตวับ่งชี)้ โดยองคป์ระกอบที่ 1 (ตวับ่งชีท้ี ่1.1) หลกัสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจกัรกลเกษตร “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดบัด ี(องค์ประกอบที่ 2) มจี านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัปานกลาง  
(องคป์ระกอบที ่3 ,4, 6 ) และมจี านวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัน้อย (องคป์ระกอบที ่5)  
 

ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผา่น 

2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 3.98 
 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา 4.17 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 4.08 
3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา 3 
 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 2 
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 3 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 3 2.67 
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 3 
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 2.78 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 3 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 4 2.93 
5. หลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและการประเมนิผูเ้รยีน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 1 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 1 

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1 
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4.5 

 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 5 1.88 
6. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 6 3 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเครื่องจกัรกลเกษตร..คณะ.วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร  : ปีการศกึษา 2558 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 2.73 

ตารางสรปุผลและวิเคราะหค์ณุภาพหลกัสูตร  
 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน
ผา่น 

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคณุภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผา่น หลกัสตูรได้มาตรฐาน 
2 
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2 - - 3.97 3.97 ดี 
3 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4 3 2.93 - - 2.93 ปานกลาง 
5 4 1 2.17 - 1.59 น้อย 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13    2.71 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.54 2.38 3.97   
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเครื่องจกัรกลเกษตร..คณะ.วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร  : ปีการศกึษา 2558 

สรปุผลการประเมินในภาพรวม 

 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.  นกัศกึษามงีานท า 100% 1. 
2.  กระบวนการรบันกัศกึษา การบรหิารและการพฒันา
อาจารย ์มกีลไก การน าไปใชแ้ละปรบัปรุง 

2. 

3.  มกีารรายงานอตัราการคงอยู่ การส าเรจ็การศกึษา ความ
พงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษาครบทุก
ดา้น 

3. 

4.  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยู่ใน
ระดบัด ี

 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.  ในการสง่เสรมิและพฒันา  ขาดการน าไปปรบัปรุง 1.  แนวโน้มความพงึพอใจและการจดัการขอ้เรยีกรอ้ง

ในดา้นการจดัการเรยีนการสอนและสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรู ้สามารถน าไปปรบัปรุงใหด้ขีึน้ได ้

2.  ควรมแีผนพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหช้ดัเจน
เกีย่วกบัการลาศกึษาต่อและควรกระจายการท าผลงาน
วชิาการ ใหท้ัว่ถงึอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่านอื่นๆ 

2. ขอ้มลูดา้นแนวโน้มความพงึพอใจของอาจารย ์ควร
น าเสนอตวัเลขอย่างน้อย 3 ปียอ้นหลงั 

3.  องคป์ระกอบที ่5 ตวับง่ชี ้5.1 – 5.3 ขาดระบบและวธิกีาร
ประเมนิกระบวนการ เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุง 

3. ท าการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย เพื่อน าผลไปวเิคราะห ์และน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุงการบรหิารหลกัสตูร 

4.  ควรเขยีนแผนเกีย่วกบัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้หช้ดัเจน
มากขึน้ เกีย่วกบัเหตุผลของการขอสิง่สนบัสนุน ความ
เพยีงพอทีไ่ดร้บั ตลอดจนผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิและมี
การน าไปปรบัปรุง 
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เทคโนโลยกีารเกษตร  : ปีการศกึษา 2558 

 
 

หลกัสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระหว่างวนัท่ี 22 – 23 สิงหาคม 2559 
 

ช่ือ – สกลุ สงักดั ปฏิบติัหน้าท่ี 

ผศ.ดร.ภาณุ  บรูณจารกุร ม.นเรศวร ประธาน 

อ.เจยีมจติร  ช่างสาร มทร.ลา้นนา กรรมการ 

อ.นพรตัน์  เตชะพนัธร์ตันกุล มทร.ลา้นนา กรรมการและเลขานุการ 

 
  

2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมนิ 
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3.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ประวติั 

หลกัสูตรเครื่องจกัรกลเกษตรแต่เดมิใช้ชื่อว่าเทคโนโลยเีครื่องจกัรกลเกษตร เริม่เปิดการ
เรยีนการสอนครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ.2548 ต่อมาในปี พ.ศ.2553 มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรเทคโนโลยี
เครือ่งจกัรกลเกษตร และเปลีย่นชื่อหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรเครือ่งจกัรกลเกษตร ในปี พ.ศ. 2555 โดย
พจิารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาหลกัสูตรเทคโนโลยเีครื่องจกัรกลเกษตร 
พ.ศ. 2552 และไดร้บัการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัเหน็ชอบหลกัสตูรในวนัที ่3 มนีาคม พ.ศ.2555 
และ สกอ.รบัทราบในวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และเปิดด าเนินการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร
ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 เป็นตน้ไป  
 
3.2 ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
          ด้านบณัฑติ ทางหลกัสูตรได้ตดิตามบณัฑติที่มงีานท าอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอเพื่อให้ไดม้า
ซึง่ขอ้มลูในการพฒันาหลกัสตูรและน ามาออกแบบสาระการเรยีนรู ้และไดน้ าผลการประเมนิจากผูใ้ช้
บณัฑติมาปรบัปรงุคุณภาพหลกัสตูร  

ด้านนักศึกษา ทางหลกัสูตรได้มกีารจดัเตรยีมความพร้อมก่อนการเข้าเรยีนด้วยการให้
นักศกึษาท าแบบทดสอบในวชิาพื้นฐานของหลกัสูตร และได้เพิม่ระบบและกลไกการเตรยีมความ
พรอ้ม อกีทัง้ยงัส่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมและเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการท างานจรงิ
และเพิม่การพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ใหต้รงตามความตอ้งการของนกัศกึษา 

ด้านอาจารย์ ได้มกีารส ารวจและจดัท าแผนการพฒันาตนเองในทุกๆ ด้าน และติดตาม
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้หาทางแก้ปัญหา มกีารส่งเสรมิใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรท างานวจิยัมาก
ขึน้ 

ด้านหลกัสูตรและการเรยีนการสอน ได้น าผลจากการส ารวจมาปรบัสาระรายวชิาเพื่อให้
รายวชิาในหลกัสตูรทนัสมยัยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 

3. บทน ำ 
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4.1 วตัถปุระสงคใ์นการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลกัสตูรตามระบบและกลไกทีส่ถาบนันัน้ๆ 
ก าหนดขึน้ ทัง้นี้โดยการวเิคราะห์/เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุก
องคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐานทีก่ าหนดไว้ 

2. ใหห้ลกัสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสู่เกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ ัง้ไว้ 

3. ใหห้ลกัสตูรทราบจดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา/ปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิจดุแขง็และพฒันาจดุทีค่วรปรบัปรงุของหลกัสตูร 
เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 
4.2 การวางแผนการประเมิน 
 1. การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ม 
 2. ศกึษา SAR วเิคราะหด์ชันีบ่งชี ้และองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศกึษาของ 
สกอ. ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร รวบรวมหลกัฐานขอ้มลูเพิม่เตมิโดย 
 1) สงัเกตจากสภาพจรงิดว้ยการเยีย่มชม 
 2) สมัภาษณ์ และจดบนัทกึ 

●  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
●  อาจารยผ์ูส้อน 
●  บุคลากรและเจา้หน้าทีใ่นหลกัสตูร 
●  นิสติ/ศษิยเ์ก่า 
●  ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 3) ศกึษาจากเอกสาร 
  

4. วธิีประเมนิ 
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5.1 ผลการประเมินคณุภาพรายตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี 
ผา่นเกณฑ/์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

เหตผุล 
ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ ์

1. การก ากบั
มาตรฐาน 

1.1  การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ ์  

 เกณฑก์ารประเมิน   
 1.   จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ผ่านเกณฑ ์  
 2.   คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ผ่านเกณฑ ์  
 11.   การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
ผ่านเกณฑ ์  

 ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ผ่านเกณฑ ์  
 
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ 
2. บณัฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 3.98 
 

 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 4.17 

 

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 4.08  
3. นักศึกษา 3.1 การรบันกัศกึษา 3  
 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา 2  
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 3  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 2.67  
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 3  
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 2.78  
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 3  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 4 2.93  

5. ผลกำรประเมนิ 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเครื่องจกัรกลเกษตร..คณะ.วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร  : ปีการศกึษา 2558 

5. หลกัสตูร การ
เรียน การสอน การ
ประเมินผูเ้รียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 1  
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน 1 

 

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 4.5 
 

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 5 1.88  
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3  
คะแนนองคป์ระกอบท่ี 6 3  

 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6  
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5.2ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดบัหลกัสตูร 
 

ตารางสรปุผลและวิเคราะหค์ณุภาพหลกัสูตร  

 
องค ์

ประกอบ 
ท่ี 

คะแนน
ผา่น 

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.02 – 2.00  ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคณุภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผ่าน หลกัสตูรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2 
- 

6 

2 - - 3.97 3.97 ระดบัคณุภาพดี 
3 3 2.67 - - 2.67 ระดบัคณุภาพปานกลาง 
4 3 2.93 - - 2.93 ระดบัคณุภาพปานกลาง 
5 4 1 2.17 - 1.88 ระดบัคณุภาพน้อย 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดบัคณุภาพปานกลาง 

รวม 13    2.71  
ผลการประเมิน 2.54 2.38 3.97   

 
 
5.3 จดุเด่น/แนวทางเสริม/จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ รายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.นกัศกึษามงีานท า 100% 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
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องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จดุเด่น แนวทางเสริม 
1. มกีลไก การน าไปใชแ้ละปรบัปรุง ในกระบวนการรบั
นกัศกึษาและการสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 

1.  

2. กระบวนการในการสง่เสรมิและพฒันา มกีารให้
ความส าคญัผ่านกจิกรรมและโครงการพฒันานกัศกึษา 

2. 

3. มกีารรายงานอตัราการคงอยู ่การส าเรจ็การศกึษาและ
ความพงึพอและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา 
ครบทุกดา้น 

3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. ในการสง่เสรมิและพฒันา ไดม้กีารด าเนินการประเมนิ 
แต่ขาดการน าไปปรบัปรุง 

1.  แนวโน้มความพงึพอใจและการจดัการขอ้เรยีกรอ้ง
ในดา้นการจดัการเรยีนการสอนและสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรู ้สามารถน าไปปรบัปรุงใหด้ขีึน้ได ้

2.  2. 
3. 3. 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์

จดุเด่น แนวทางเสริม 
1.  การบรหิารและการพฒันาอาจารย ์มคีรบทัง้กลไก การ
น าไปใชแ้ละการปรบัปรุง 

1. 

2.  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยู่ใน
ระดบัด ี

2. 

3.  มรีายงานครบทุกเรื่อง แต่มแีนวโน้มดขีึน้ในบางเรื่อง 3. 
จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมแีผนพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหช้ดัเจน 
เกีย่วการลาศกึษาต่อและการท าผลงานทางวชิาการ 

1.  ขอ้มลูดา้นแนวโน้มความพงึพอใจของอาจารย ์
ควรน าเสนอตวัเลขอย่างน้อย 3 ปียอ้นหลงั 

2.  อยากใหก้ระจายผลงานทางวชิาการใหท้ัว่ถงึอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรท่านอื่นๆ 

2. 

 3. 
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องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุเด่น แนวทางเสริม 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.  ขาดระบบและวธิกีารประเมนิกระบวนการ เพื่อน าไปสู่
การปรบัปรุง 

1. ท าการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย เพื่อน าผลไปวเิคราะห ์และน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุงการบรหิารหลกัสตูร 

2.   2. 
3. 3. 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จดุเด่น แนวทางเสริม 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขยีนแผนเกีย่วกบัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้หช้ดัเจน
มากขึน้ เกีย่วกบัเหตุผลของการขอสิง่สนบัสนุน ความ
เพยีงพอทีไ่ดร้บั ตลอดจนผลทีไ่ดร้บัจากการประเมนิและมี
การน าไปปรบัปรุง 

1. 

2. 2. 
3. 3. 

 
 


