
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน(ระดบัหลกัสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

วนัที่ 28 มิถุนายน 2560 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า หลกัสูตร
เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทาง 
ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาก าหนดในระดบัน้อย  (0.96) เม่ือพิจารณา   เป็นรายดา้น พบว่า
ดา้นขอ้มูลน าเขา้ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบันอ้ย (0.95) ดา้นกระบวนการผลการประเมินอยูใ่นระดบันอ้ย  
(0.75) และดา้นผลลพัธ์ ผลการประเมินอยูใ่นระดบันอ้ย (1.41) 
 โดยในรอบประเมินน้ี ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรคือ เน่ืองจากหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์                       
สังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ท าให้ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีความหลากหลายทางดา้น
วิชาการ ทั้งในทางด้านภูมิทศัน์ วิศวกรรม และเกษตร  หลกัสูตรมีการด าเนินงานในครบทุกด้าน แต่ยงั                    
ขาดประสบการณ์ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรท่ีแม่นย  า  ทั้ งน้ี หลักสูตร                       
ควรพฒันาศกัยภาพของอาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เร็วท่ีสุด  รวมทั้งเร่งผลิตผลงานวิจัย                        
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหค้รบทุกท่านและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร สกอ.2558   
 
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ล าปาง ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเพื่อท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ของหลกัสูตรหลกัสูตร
เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง  ในระหว่างวนัท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2559 – 28 พฤษภาคม 2560  
ดงัน้ี 

1. อ.ดร.อนุวฒัน์   จรัสรัตนไพบูลย ์  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศศิยา    ศิริพานิช   กรรมการ 
3. อ.พงศกร   สุรินทร์    กรรมการ 
4. อ.กรรณิการ์           ใจมา    เลขานุการ 
 

3.   วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
3.1   เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน 
3.2   เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 
3.3   เพื่อใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3.4   เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยนัความมีคุณภาพของการด าเนินงาน

ปัจจุบนั 
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4. วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี 28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 ห้อง 9-302 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
 
6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ไดมี้การเรียนการสอนในพื้นท่ีล าปาง ซ่ึงมีการเปิดหลกัสูตรคร้ังแรก    
ท่ีแรก เม่ือปี พ.ศ. 2548  และมีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังท่ี  1 เ ม่ือปี 2553  คร้ังท่ี  2 เ ม่ือปี 2555                                 
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรเม่ือวนัท่ี  31  ตุลาคม 
2555 
 
7.  วธีิการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน และแจง้
ก าหนดการใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 

-  ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การรายงานขอ้มูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการด าเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายนืยนัผลคะแนนตาม

ขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
  3)  หลงัการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
   -  จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่หลกัสูตร เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 
 



4 
 

 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1) ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
  2) ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
  3) สัมภาษณ์ 
   - อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
   - อาจารยผ์ูส้อน 
   - ตวัแทนนกัศึกษา 
   -      ตวัแทนศิษยเ์ก่า 
         -      ตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ไดด้ าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง  ตามตวับ่งช้ี ของสกอ.                         
6 องค์ประกอบ 13ตัวบ่งช้ี 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี ้

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมนิ 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การก ากบัมาตรฐาน  ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต 1.41 นอ้ย 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 1.00 นอ้ย 
องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 0.89 นอ้ย 
องคป์ระกอบท่ี 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 0.75 นอ้ย 
องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 1.00 นอ้ย 

คะแนนรวม 0.96 น้อย 
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8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 

ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผ่านเกณฑ์  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผ่านเกณฑ์  
11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่านเกณฑ์  

 รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 3 

 
สรุปผลการประเมิน 
     ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
     ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีภูมิทศัน์   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง

โดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมนิ
ตนเอง 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน       ผ่าน/ไม่ผ่าน     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดยสกอ. ผา่น/ไม่ผา่น   3 ขอ้ ผา่น   3 ขอ้ ผา่น 

กรณีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในองคป์ระกอบท่ี 1 โปรดระบุขอ้ท่ีไม่ผา่น คือขอ้ท่ี - 
องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   ผลรวมของค่า

คะแนนท่ีไดจ้าก
การประเมิน 0.00 

 
 

0.00 
 
 

ผลรวมของค่า
คะแนนท่ีไดจ้าก
การประเมิน = 0.00 

 
 

0.00 
บณัฑิตท่ีไดรั้บ
การประเมิน 

บณัฑิตท่ีไดรั้บ
การประเมิน 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 (ปริญญาตรี) 

 
 

= 3.44 3.44 
18 

= 56.25 2.81 
 32 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่2  ……..  1.41 

องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนกัศึกษา     ระดบั 2 2.00   ระดบั 1 1.00 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง

โดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมนิ
ตนเอง 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา     ระดบั 2 2.00   ระดบั 1 1.00 
3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา     ระดบั 2 2.00   ระดบั 1 1.00 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่3    1.00 
องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพฒันาอาจารย ์     ระดบั 2 2.00   ระดบั 1.00 1.00 
4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.4)            ……. 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอก   0 X 100 =0.00 0.00 0 X 100 =0.00 0.00 

5    5  
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   …0….. X 100  0.00 …0….. X 100  0.00 

5 = …0%……   …5… = 0% 
ผศ. 0 คน รศ.0 คน ศ.0 คน ผศ. 0 คน รศ.0 คน ศ.0 คน 

 4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์   …3.0….. X 100 = …60%… 5.00 …2.8….. X 100 = …56%… 5.00 
  …5…    …5…  
โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน ้ าหนกั 

ค่าน ้ าหนกั 0.2 จ านวน..3..... ผลรวม 0.60 ค่าน ้ าหนกั 0.2 จ านวน..2..... ผลรวม 0.40 
ค่าน ้ าหนกั 0.4 จ านวน....... ผลรวม ค่าน ้ าหนกั 0.4 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน ้ าหนกั 0.6 จ านวน....... ผลรวม ค่าน ้ าหนกั 0.6 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน ้ าหนกั 0.8 จ านวน...3.... ผลรวม 2.40 ค่าน ้ าหนกั 0.8 จ านวน..3.... ผลรวม 2.40 
ค่าน ้ าหนกั 1 จ านวน....... ผลรวม ค่าน ้ าหนกั 1 จ านวน....... ผลรวม 

4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์     ระดบั 3 3.00   ระดบั 0.00 0.00 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง

โดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมนิ
ตนเอง 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่4    0.89 

องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร     ระดบั 3 3.00   ระดบั  1.00 1.00 
5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     ระดบั 3 3.00   ระดบั  1.00 1.00 
5.3 การประเมินผูเ้รียน     ระดบั 3 3.00   ระดบั  1.00 1.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษา
 แห่งชาติ 

  12 = …80.  
3.50 

10  = 
……71.43……… 

0.00 

   15 
 

 14   

 โปรดระบุ
รายละเอียด 

ตามท่ีระบุในมคอ.2 = 15 ขอ้ ตามท่ีระบุในมคอ.2 = 14 ขอ้ 
 ท าได ้

 12 ขอ้ 
ท าไม่ได ้ 

3 ขอ้ 
ระบุขอ้ท่ี
ไม่ได ้ 

6,13,14 

ท าได ้
 10 ขอ้ 

ท าไม่ได ้
 4 ขอ้ 

ระบุขอ้ท่ี
ไม่ได ้

6,12,13,14 
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่5    0.75 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้     ระดบั 3 3.00   ระดบั  1.00 1.00 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่6    1.00 
  คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี)  คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 0.96 

ระดบัคุณภาพ  ระดบัคุณภาพ น้อย 
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ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การก ากบัมาตรฐาน ผา่น/ไม่ผา่น ผ่าน 

2.  บณัฑิต   2 - - 1.41 1.41 ระดับคุณภาพน้อย 

3.  นกัศึกษา   3 1.00 - - 1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

4.  อาจารย ์   3 0.89 - - 0.89 ระดับคุณภาพน้อย 

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   4 1.00 0.67 - 0.75 ระดับคุณภาพน้อย 

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   1 - 1.00 - 1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2 0.96  

ผลการประเมิน     0.95 0.75 1.41   
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ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า หลกัสูตร
เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ ไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทาง                     
ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาก าหนดในระดบันอ้ย (0.96) โดยมีขอ้คิดเห็นดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวนัท่ี 28 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560     ณ หอ้ง 9-302 อาคารสาขาวชิาเทคโนโลยภีูมิทศัน์  

 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
จุดเด่น 
……………ไม่มี........…………………..………………………………………………………………… 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
   ไม่มี 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
    1.  หลกัสูตรควรจดัท าแผนในการปรับปรุง หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามรอบท่ีก าหนดไว ้
    2.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรควรศึกษาเกณฑใ์นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต 
จุดเด่น 
    ไม่มี 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
……………ไม่มี........…………………..………………………………………………………………… 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
      1.  หลักสูตรควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต และบณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษา                        
และภาวการณ์มีงานท าเอง  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
     2. ควรวิเคราะห์ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยเฉพาะในประเด็นค่าตอบแทนท่ีต ่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดเด่น 
         ไม่มี 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
          1.ควรมีการน าผลลัพท์จากแบบเก็บข้อมูลนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา มาวางแผนปรับปรุงในเร่ือง                 
ของการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา  
          2.  ควรมีการวางแผนการจดักิจกรรมการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  ใหค้รบทั้ง 4 กลุ่ม ดงัน้ี  
  1.  กลุ่มวชิาหลกั 
  2.  กลุ่มทกัษะชีวติและอาชีพ 
  3.  กลุ่มทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
  4. กลุ่มทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ี
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
        ควรวเิคราะห์กระบวนการรับนกัศึกษา ใหไ้ดต้ามแผนรับท่ีวางไว ้ 
 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
จุดเด่น 
 ไม่มี 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 1.  ควรมีการจดัท าแผนพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
 2.  แผนการพฒันาเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหช้ดัเจน 
 3.  มีแผนอตัราก าลงัทดแทนคณาจารยท่ี์จะเกษียณในอนาคต  
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีโครงการส่งเสริมการพฒันาดา้นวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง ท าให้นกัศึกษา
สามารถร่วมเรียนรู้และปฏิบติัได ้ เป็นกิจกรรมดา้นการส่งเสริมนอกหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 
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องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
……………ไม่มี………………………..………………………………………………………………… 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 1.  ควรมีการจดัท าการทวนสอบตามเกณฑม์าตรฐานท่ีระบุไวใ้น มคอ.2  
 2.  ควรมีการประชุมหลกัสูตร อยา่งนอ้ยเทอมละ 2 คร้ัง  
 3.  ควรมีแผนในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บันกัศึกษาในหลกัสูตร 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 1.  ควรมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในวชิาชีพภูมิทศัน์เพื่อน าไปสู่
การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาใหเ้หมาะสมและทนัสมยั 
 2.   ควรปรับขั้นตอนการทวนสอบใน มคอ.2  ให้อยูใ่นบริบท ท่ีสาขาสามารถด าเนินการได ้
 3.   สาขาวชิาควรมีการสะทอ้นปัญหาในการบริหารงานหลกัสูตรไปยงัคณะฯ  
 
องค์ประกอบที ่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
………………ไม่มี…………………..………………………………………………………………… 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 1.  ควรมีการจดัท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ์ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ รวมทั้ง
ของนกัศึกษาดว้ย 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลกัสูตร (มคอ.7) 
 1.  ควรมีการวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดัท าในแต่ละองคป์ระกอบ  
 2.  ควรมีการตรวจสอบขอ้มูลเชิงตวัเลข รวมถึงการอา้งอิงท่ีมา  
 3.  การประเมินกระบวนการยงัไม่มีการสังเคราะห์และการอธิบายผลท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง 
 4.  การรายงานโดยส่วนใหญ่ เป็นการประเมินผลลัพธ์ ของกิจกรรม ควรมีการประเมิน                          
ท่ีกระบวนการ 
 5.  ควรรายงานรายช่ือของอาจารยผ์ูส้อนท่ีปรากฏในสรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา              
ใหค้รบ 
 
ข้อเสนอแนะต่อหลกัสูตร 
 หลกัสูตรควรตระหนักถึงความส าคญัของคุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อการพฒันา        
และปรับปรุงหลกัสูตรในอนาคต 
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 1. โครงสร้างของการบริหารเป็นขอ้จ ากดัของการบริหารหลกัสูตร  
 2.  จ  านวนนกัศึกษารับเขา้ไม่เป็นไปตามเป้าหรือแผนรับนกัศึกษา  
 3.  ระบบการรับนักศึกษาท่ีเบ็ดเสร็จจากส่วนกลาง ท าให้หลักสูตรไม่สามารถบริหารการ                        
รับนกัศึกษาไดเ้อง 
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน 
 ไม่มี 
 
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 
 1. นกัศึกษาไดน้ าความสามารถจากการเรียนมาปฏิบติัในกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 2.  ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติัภาคสนาม ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 3.  ในบางรายวชิาท่ีใชห้นงัสือแฉพาะดา้น หายาก ไม่มีขายทัว่ไป 
 4.  นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรม เสริมนอกหลกัสูตร ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมแข่งสวนถาด 
       กิจกรรมวนัวฒันธรรม   
 5.  ในระหวา่งภาคการศึกษา ไดมี้การจดักิจกรรมใหศิ้ษยเ์ก่ามาเล่าประสบการณ์ในการท างาน  
 6.  ในการเรียน อาจารยป์ระจ าวชิาจะช้ีแจงเน้ือหารายวชิา และเกณฑใ์นการใหค้ะแนน  
 7.  นกัศึกษามีช่องทางในการเขา้พบอาจารย ์และสามารถขอค าปรึกษาไดต้ลอดเวลา 
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 8.  อยากใหห้ลกัสูตรไดมี้การ ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหผู้ค้นทัว่ไปไดรู้้จกั มากข้ึนในช่องทาง                      
ท่ีหลากหลาย  และเขา้ถึงสถาบนัต่างๆ  
 9.   ควรเพิ่มเติมการใชโ้ปรแกรมการเขียนแบบ ใหมี้ความเพียงพอ และทนัสมยั เช่นโปรแกรมเขียน
แบบสามมิติ  โปรแกรมตดัต่อ Photoshop  โปรแกรม Garden Planner  
  
สะท้อนข้อคิดจาก ผู้ใช้บัณฑิต 
 1.  ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกงานใหน้านข้ึนกวา่เดิม  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ มีทกัษะเพิ่มข้ึน 
 2.  อยากให้หลกัสูตร จดังบประมาณพานกัศึกษาดูงานในส่วนของตน้ไม ้วสัดุหรือแหล่งทรัพยากร                 
ท่ีส าคญั และอพัเดทเร่ือยๆ เพื่อใหท้นัต่อเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  
 3.  จุดเด่นคือ อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้   
 4.  จุดท่ีควรพฒันา คือ สถานท่ีประจ าหลกัสูตร ควรมีความโดดเด่น เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  และเป็นจุด
ท่ีสนใจของผูพ้บเห็นทัว่ไป  
  
สะท้อนข้อคิดจากศิษย์เก่า 
 1.  องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนยงัไม่เพียงพอ อยากใหฝึ้กปฏิบติั เช่น งานจดัสวน งานเขียนแบบ 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าไปใชใ้นการปฏิบติัจริง   
 2.  หน้างานจริงตอ้งอาศยัประสบการณ์ ซ่ึงหลกัสูตรควรเติมเต็มให้นกัศึกษามีทกัษะเพิ่มมากข้ึน
และสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้
 3.  ศิษยเ์ก่ามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี  ในระหว่างการศึกษา ไดรั้บการฝึกงานท่ีตรงกบัสายงาน
จริง แต่ระยะเวลาในการฝึกงานไม่เพียงพอต่อระยะเวลาในการท างานจริง ท าให้ไม่ไดรั้บประสบการณ์อยา่ง
เตม็ท่ีจากสถานประกอบการจริง 
 4.  จุดเด่นของการเรียนในหลักสูตรน้ี  คือ จบแล้ว ได้งานท าท่ีตรงสาขา เป็นท่ีต้องการของ
ผูป้ระกอบการ  
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ภาคผนวกก 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 
 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 
เวลา กจิกรรม 

09.00-10.00 น. ประธานหลกัสูตร กล่าวตอ้นรับ 
- หลกัสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการประเมินและแนะน า

ทีมงานฯ 
10.00-12.00 น. สมัภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา 

(ศิษยเ์ก่า ผูใ้ชบ้ณัฑิต - ถา้มี) 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร 
13.00-16.00 น. ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประเมินและใหข้อ้เสนอแนะ 
16.00-17.00 น. น าเสนอผลการประเมิน 

หมายเหตุ :อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรทุกท่าน ควรจะประจ าอยูใ่นวนัท่ีคณะกรรมการเขา้ตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

........................ 
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ภาคผนวก  ค 
การให้ค่าคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ี 

................................. 
 
องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 :การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนด โดย สกอ. 
 

 ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร /  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร /  
3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร   
4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน   
5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษา

การคน้ควา้อิสระ 
  

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)   
7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์     
8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษา 
  

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน 
ระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

  

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด /  
 รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 3 

 
หมายเหตุ ; ระดบัปริญญาตรี 3 ขอ้, ระดบัปริญญาโท 11 ขอ้ 
 
สรุปผลการประเมิน 
  ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
  ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร



 

องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 :คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน  0   
 

วธีิค านวณ  =   ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 
     จ  านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 
   

    =   
 

 
=   0.00 คะแนน 

 
ตัวบ่งช้ี 2.2 :  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
        (ระดับปริญญาตรี) 

 
ผลการด าเนินงาน     

 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

= 

 
=    

 
 

=     ร้อยละ 56.25     
 
คะแนนท่ีได ้ = 
 
 
  =   2.81  คะแนน 

 
 

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

18 
X 100 

32 

ร้อยละ 25.25 
X 5 

100 



 

หมายเหตุ :  จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Common Data Set จ านวน (คน) 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา 32 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าภายใน 1 ปีหลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

22 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ - 
จ านวนบณัฑิตทั้งหมด 38 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 3 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 1 

 
องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1  : การรับนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั 1   
คะแนนท่ีได.้...1.00.........คะแนน      

 
ตัวบ่งช้ี 3.2  : การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  1   
คะแนนท่ีได.้.....1.00.........คะแนน      
  

ตัวบ่งช้ี 3.3  : ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  1   

คะแนนท่ีได.้.....1.00.........คะแนน      
 
องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1  : การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน ระดบั   1   
คะแนนท่ีได.้.....1.00.........คะแนน      

 

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


 

ตัวบ่งช้ี 4.2  : คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 
= 

 
  =    ร้อยละ 0.00  

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
 
   =    0.00 คะแนน 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 0 

 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 
= 

 
  =    ร้อยละ  0.00    

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
   =   0.00  คะแนน 

 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 0 
รองศาสตราจารย ์ 0 
ศาสตราจารย ์ 0 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ ...0.00 
X 5 

20 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ .0.00.. 
X 5 

20,40 



 

 
4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
= 

 
  =    ร้อยละ  56    
 

 
คะแนนท่ีได ้ = 

 
 

=   5  คะแนน 
 

Common Data Set จ านวน(ช้ิน) 
ผลงานท่ีมีค่าน ้ าหนกั 0.2 2 
ผลงานท่ีมีค่าน ้ าหนกั 0.4 0 
ผลงานท่ีมีค่าน ้ าหนกั 0.6 0 
ผลงานท่ีมีค่าน ้ าหนกั 0.8 3 
ผลงานท่ีมีค่าน ้ าหนกั 1.0 0 

 
ตัวบ่งช้ี 4.3  : ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  0  8v 
คะแนนท่ีได.้..0.00............คะแนน      

 
องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1  : สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  1   
คะแนนท่ีได.้.....1.00.........คะแนน      

 

ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 56 
X 5 

....20......... 



 

ตัวบ่งช้ี 5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  1   
คะแนนท่ีได.้.....1.00.........คะแนน      

 
ตัวบ่งช้ี 5.3  : การประเมินผู้เรียน 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  1   
คะแนนท่ีได.้.....1.00.........คะแนน      

 
ตัวบ่งช้ี 5.4  : ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑก์ารประเมิน 
 มีการด าเนินงานนอ้ยกวา่ร้อยละ 80   มีค่าคะแนนเท่ากบั 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80    มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99   มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100    มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

 
ตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 2  ทั้งหมด จ านวน ......14..... ขอ้ 

ท าได ้    ........10........... ขอ้ 
ท าไม่ได ้..........4......... ขอ้  

 
คิดเป็นร้อยละ ........71.43..................  ของตวับ่งช้ีท่ีระบุไวใ้นผลการด าเนินงาน 
คะแนนท่ีได.้....0.00..........คะแนน      
 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1  : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั   1  คะแนนท่ีได.้.....1.00.........คะแนน      


