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หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขา อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 
2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมรีะดบัคุณภาพอยู่ใน
ระดับ……......  (........ คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องคป์ระกอบ (13 ตวับ่งชี)้ โดยองคป์ระกอบที่ 1 (ตวับ่งชีท้ี ่1.1) หลกัสูตร พฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร “ผ่าน”ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และมจี านวน ... องคป์ระกอบ 
อยู่ในระดับ......... (องค์ประกอบที่ ......) มีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับ...... .. ..  
(องคป์ระกอบที ่.....) และมจี านวน ………….... องคป์ระกอบ อยู่ในระดบั............. (องคป์ระกอบที ่
...........)  
 

ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผา่น 

   
2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา - 
 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา - 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 - 
3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา 1 
 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 1 
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 2 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 3 1.33 
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 1 
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.67 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 2 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 4 1.56 
5. หลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและการประเมนิผูเ้รยีน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 1 

 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 1 
 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4.5 

 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 5 1.88 
6. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 1 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 6 1 
 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/ไม่ผ่าน หลกัสูตรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2 
- 

6 

2 - - 0   
3 3 1.33 - - 1.33  
4 3 1.56 - - 1.56  
5 4 1.0 2.17 - 1.88  
6 1 - 1.0 - 1  

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 1.38 1.88 0   
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สรปุผลการประเมินในภาพรวม 

 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.เป็นหลกัสตูรทีต่อบสนองกบัต่อแผนการพฒันาประเทศ 
(Thailand 4.0) 

1.มหาวทิยาลยัควรมหีน่วยงานสนบัสนุนใหม้กีาร
ท างานเชงิรุกเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพฒันา
นวตักรรมอาหารของประเทศมากขึน้ 

2.อาจารยใ์นหลกัสตูรมกีารท างานวจิยัทีส่ามารถบรูณาการ
กบัการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึสามารถน างานที่
ไดไ้ปใชใ้นการทะนุบ ารงุศลิปวฒันธรรมอาหารไทยและ
อาหารทอ้งถิน่ 

2.ประชาสมัพนัธผ์ลงานการสรา้งนวตักรรมและ
ผลติภณัฑอ์าหารของหลกัสตูร  สนบัสนุนใหอ้าจารย์
และนกัศกึษาในหลกัสตูรสง่ผลงานเขา้ประกวดเพื่อ
สรา้งชื่อเสยีงใหแ้กม่หาวทิยาลยั 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเน้นใหอ้าจารยไ์ดท้ างานวจิยัและสรา้งนวตักรรมให้
มากขึน้ เพื่อน ามาพฒันาการเรยีนการสอนนกัศกึษา และ
สามารถน ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
มากขึน้ 

1.ควรมบีุคลากรสายสนบัสนุนมาช่วยในการ
เตรยีมการเรยีนการสอน เพื่อลดภาระการท างานของ
อาจารย ์สง่ผลใหอ้าจารยส์ามารถท างานวจิยัไดม้าก
ขึน้ 

2.เพิม่จ านวนนกัศกึษาใหม้ากขึน้เพื่อจะไดผ้ลติบณัฑติดา้น
การพฒันาผลติภณัฑอ์าหารออกมาชว่ยในการพฒันา
ประเทศชาต ิ

2.ประชาสมัพนัธแ์ละเน้นการท าความเขา้ใจในเชงิลกึ
แก่นกัเรยีนตามโรงเรยีนต่างๆใหม้คีวามรูว้่าการเรยีน
หลกัสตูรพฒันาผลติภณัฑเ์ป็นอย่างไร ลกัษณะการ
ท างานและความส าคญัของหลกัสตูรนี้ในการพฒันา
ประเทศชาต ิ
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หลกัสตูร พฒันาผลติภณัฑอ์าหาร สาขา อุตสาหกรรมเกษตร  
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระหว่างวนัท่ี........................ 
 

ช่ือ - สกลุ สงักดั ปฏิบติัหน้าท่ี 

  ประธาน 

  กรรมการ 

  
กรรมการและ
เลขานุการ 

 
  

2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมนิ 
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3.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ประวติั 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
3.2 ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

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 รวบรวมหลกัฐานขอ้มลูเพิม่เติมโดย 
 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. 

  

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

ก าหนด 
  

 ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1   
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ 

2. บณัฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

  

 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

  

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

5. ผลกำรประเมนิ 
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5. หลกัสตูร การ
เรียน การสอน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร   

การประเมิน
ผูเ้รียน 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน 

  

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน   
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 5   
6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้   

 คะแนนองคป์ระกอบท่ี 6   
 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/ไม่ผ่าน หลกัสตูรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2 
- 

6 

2 - -    
3 3  - -   
4 3  - -   
5 4   -   
6 1 -  -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 
 
5.3 จดุเด่น/แนวทางเสริม/จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ รายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

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

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. การเกบ็ขอ้มลูการประเมนิ ภาวะการมงีานท าและผูใ้ช้
บณัฑติ 

1. เน่ืองจากบณัฑติทีจ่บการศกึษามจี านวนน้อย ทาง
หลกัสตูรควรมกีารตดิตามบณัฑติอย่างใกลช้ดิเพื่อจะ
ไดข้อขอ้มลูภาวะการมงีานท าไดง้่ายขึน้ 

2. 2. 
3. 3. 
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องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.หลกัสตูรพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเป็นหลกัสตูรทีจ่ะชว่ย
ตอบสนองนโยบายการพฒันาประเทศ (Thailand 4.0) และ
ผูป้ระกอบการอาหาร รวมถงึยงัสามารถช่วยในการพฒันา
นวตักรรมการผลติอาหารของประเทศไทย 

1. 

2.หลกัสตูรนี้ในมทร.ลา้นนา มกีารเปิดสอนเพยีงแค่พืน้ที่
เดยีวคอืทีล่ าปาง และในเขตภาคเหนือมเีพยีง 2 
สถาบนัการศกึษาเท่านัน้ทีเ่ปิดสอนคอื
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมแ่ละ มทร.ลา้นนา 

2. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.เพิม่จ านวนนกัศกึษาใหม้าสมคัรเรยีนมากขึน้ 1.ประชาสมัพนัธไ์ปยงัโรงเรยีนต่างๆเพื่อจะไดด้งึดดู
ใหน้กัเรยีนเขา้มาเรยีนเพิม่ขึน้ 

2. 2.ออกแนะแนวประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคอืนกัเรยีนอาชวีะหรอืนกัศกึษาทีจ่บ
การศกึษาระดบั ปวส. ใหม้าเรยีนต่อในระดบัปรญิญา
ตรต่ีอเนื่อง 

3. 3.สง่เสรมิ สนบัสนุนและหาเวทใีหน้กัศกึษาทีก่ าลงั
เรยีนอยู่ไดป้ระกวดการพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร หรอื
สนบัสนุนใหน้กัศกึษาสง่ผลงานไปแสดงในงานต่างๆ
เพื่อสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัมหาวทิยาลยั และเป็นอกีหนึ่ง
วธิทีีส่ามารถใชเ้ป็นในประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรใหเ้ป็น
ทีรู่จ้กัมากขึน้ อาจท าใหม้นีกัศกึษามาสมคัรเรยีน
หลกัสตูรนี้เพิม่ขึน้อกีดว้ย 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.อาจารยม์คีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีและมกีาร
สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดองค์
ความรูใ้หก้บันกัศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี

1. 

2.อาจารยม์คีวามอุตสาหะ ทุม่เทใหก้บัการจดัการเรยีนการ
สอน และการดแูลนกัศกึษาตลอดเวลา 

2. 
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3.อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมกีารน าเสนอผลงานทางวชิาการ
และผลงานสรา้งสรรคท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัในแวดดวงวชิาการ
ระดบันานาขาต ิ

3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.อาจารยค์วรมกีารท าวจิยัมากขึน้ และมกีารน าเสนอ
ผลงานหรอืตพีมิพผ์ลงานวจิยัในระกบันานาชาต ิ

1.ควรมนีกัวทิยาศาสตรห์รอืนกัปฏบิตักิารสาย
สนบัสนุนมาช่วยแบ่งเบาภาระอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ในการเตรยีมการสอนภาคทฤษฎแีละเตรยีมการสอน
ภาคปฏบิตั ิเพื่อทีอ่าจารยจ์ะไดม้เีวลาในการท าวจิยั
และคน้ควา้ไดม้ากขึน้ รวมถงึการคน้ควา้หาความรู้
ใหม่ๆมาสอนนกัศกึมาขึน้ 

2. 2. 
3. 3. 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1หลกัสตูรนี้มเีน้ือหาในการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่าง
ครอบคลุม โดยบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้สามารถน า
ความรูท้ีไ่ดไ้ปใชง้านในสถานประกอบการและสามารถ
น าไปประยุกตใ์หเ้กดิการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม่ๆ ปละ
นวตักรรมทางอาหารได ้

1. 

2.มกีารบรูณาการการจดัการเรยีนการสอน งานวจิยั กบัการ
อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมการท าอาหารไทยและอาหารใน
ทอ้งถิน่ 

2. 

3. 3. 
จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.การสรา้งโอกาสในการหาทุนวจิยั 1.สรา้งความร่วมมอืกบัสถานประกอบการหรอื
หน่วยงานของรฐัเพื่อหางบประมาณสนบัสนุนในการ
สรา้งนวตักรรมอาหารใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ
ประเทศ (Thailand 4.0) 

2.สง่เสรมิใหน้กัศกึษาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติมากขึน้ 2. หาทุนสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดอ้อกไปหา
ประสบการณ์เกีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

3. 3. 
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องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

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

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมผีูร้บัผดิชอบดแูลอุปกรณ์และสิง่สนบัสนุนการเรยีน
การสอน 

1.ควรมบีุคลากรสายสนบัสนุน เช่นนกัวทิยาศาสตร์
หรอืผูช้ว่ยนกัวทิยาศาสตรม์าชว่ยในการรบัผดิชอบ
ดแูลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์เพื่อยดือายุ
การใชง้านอุปกรณ์ใหน้านขึน้ รวมถงึการจดัซือ้
อุปกรณ์ สารเคม ีและวตัถุดบิต่างๆในการสอน
ภาคปฏบิตักิาร 

2. 2. 
3. 3. 

 
 


