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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์แล ะ
เทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 
2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมรีะดบัคุณภาพอยู่ใน
ระดับ…ปานกลาง......  (....2.99.... คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลกัสูตร 6 องคป์ระกอบ (13 ตวับ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตวับ่งชี้ที ่1.1) หลกัสูตรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร ์“ผ่าน”ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และมจี านวน ..4. องคป์ระกอบ 
อยู่ในระดบั....ด.ี.. (องคป์ระกอบที ่..2,4,5,6....) และมจี านวน ..1.... องคป์ระกอบ อยู่ในระดบั...ปาน
กลาง(องคป์ระกอบที ่.3...)  

ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผา่น 

  ผ่าน 
2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 3.00 
 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา 3.25 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 3.13 
3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา 2 
 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 2 
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 3 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 3 2.33 
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 2 
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.44 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 3 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 4 3.15 
5. หลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและการประเมนิผูเ้รยีน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 2 

 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 3 
 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 3 
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4.5 

 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 5 3.13 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 
6. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3.00 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 6 3.00 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6  

 
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 หลกัสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2 
- 

6 

2 - - 3.13 3.13 ดี 
3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 3.15 - - 3.15 ดี 
5 4 2.0 3.5 - 3.13 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 2.94 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.63 3.54 3.13   
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

สรปุผลการประเมินในภาพรวม 

 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.คณาจารยม์ผีลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง 1.  
2.เป็นหลกัสตูรทีผ่ลติบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นสตัว
ศาสตร ์

2. 

3.  
4.  
  
  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.พฒันาระบบกระบวนการประเมนิของแต่ละเขตพืน้ทีใ่หม้ี
ความชดัเจน เรื่องการรบันกัศกึษา 

1. 

2. สง่เสรมิพฒันาบุคลากรในการปรบัคุณวุฒริะดบัปรญิญา
เอกและการท าผลงานวชิาการ โดยเฉพาะเขตพืน้ทีน่่าน 

2. 

3.พฒันาระบบการประเมนิการรบันกัศกึษาของแต่ละพืน้ทีใ่ห้
มคีวามชดัเจน 

3. 

4.ควรมรีะบบตดิตามการประเมนิผลใหต้รงตามแผน  
5.เพิม่แนวทางในการร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการเพื่อให้
นกัศกึษามสีิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการฝึกทกัษะเพิม่มาก
ขึน้ 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

 
 

หลกัสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา วิชาสตัวศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระหว่างวนัท่ี 22-23 สิงหาคม 2559 
 

ช่ือ - สกลุ สงักดั ปฏิบติัหน้าท่ี 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ววิฒัน์ พฒันาวงศ ์ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ ประธาน 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สภุาวด ี ศรแียม้ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
น่าน 

กรรมการ 

อาจารย ์เจนจริา  ลานแกว้ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
น่าน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
  

2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมนิ 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

 
3.1 ข้อมลูพื้นฐาน/ประวติั 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3.2 ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

3. บทน ำ 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

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 รวบรวมหลกัฐานขอ้มลูเพิม่เติมโดย 
 1) สงัเกตจากสภาพจรงิดว้ยการเยีย่มชม 
 2) สมัภาษณ์ และจดบนัทกึ 

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

 3) ศกึษาจากเอกสาร 
  

4. วธิีประเมนิ 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

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 
  

 ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ผ่านเกณฑ ์  
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ 

2. บณัฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

3.00  

 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

3.25  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 3.13  
3. นักศึกษา 3.1 การรบันกัศกึษา 2  
 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา 2  
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 3  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 2.33  
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 2  
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.44  
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 3  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 4 3.15  

5. ผลกำรประเมนิ 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

5. หลกัสตูร การ
เรียน การสอน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 2.0  

การประเมิน
ผูเ้รียน 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน 

3  

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 3  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4.5  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 5 3.13  
6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3.67  

 คะแนนองคป์ระกอบท่ี 6 3.67  
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 2.99 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

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 - - 3.13 3.13 ดี 
3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 3.15 - - 3.15 ดี 
5 4 2.0 3.5 - 3.13 ดี 
6 1 - 3.67 - 3.67 ดี 

รวม 13 7 4 2 2.99 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.63 3.54 3.13   

 
 
5.3 จดุเด่น/แนวทางเสริม/จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ รายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.พฒันาระบบกระบวนการประเมนิของแต่ละเขตพืน้ทีใ่หม้ี
ความชดัเจน เรื่องการรบันกัศกึษา 

1. 

2. 2. 
3. 3. 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.คณาจารยม์ผีลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. สง่เสรมิพฒันาบุคลากรในการปรบัคุณวุฒริะดบัปรญิญา
เอกและการท าผลงานวชิาการ โดยเฉพาะเขตพืน้ทีน่่าน 

1. 

2.พฒันาระบบการประเมนิการรบันกัศกึษาของแต่ละพืน้ที่
ใหม้คีวามชดัเจน 

2. 

3. 3. 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.เป็นหลกัสตูรทีผ่ลติบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้น
สตัวศาสตร ์

1. 

2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมรีะบบตดิตามการประเมนิผลใหต้รงตามแผน 1. 
2. 2. 
3. 3. 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร: ปีการศกึษา 2558 

องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. เพิม่แนวทางในการร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการเพื่อให้
นกัศกึษามสีิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการฝึกทกัษะเพิม่มาก
ขึน้ 

1. 

2. 2. 
3. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


