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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 รายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ีเป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา พ .ศ. 2559 ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการของระบบ
ประกนัคุณภาพ การศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ตามเกณฑอุ์ดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงได้ด าเนินการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา พ .ศ. 2559 (15 สิงหาคม 2559  
ถึง 28 พฤษภาคม 2560)   โดยหลกัสูตรได้ประเมินตนเอง มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี คะแนนเฉล่ีย 3.43  โดยมีรายละเอียดดัง น้ี  องค์ประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดี  
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา และองคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์องคป์ระกอบ
ท่ีมีผลการประเมินระดบัปานกลาง จ านวน 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเ้รียน และองคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ส าหรับการประเมินคุณภาพในคร้ังน้ีสาขาวิชาไดมี้การวิเคราะห์จุดแข็งพบวา่อาจารยส์าขาวิชา
เป็นผูมี้ประสบการณ์สูง มีความเช่ียวชาญ แต่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
จึงควรมีการกระตุน้ให้อาจารยมี์การศึกษา แลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ ให้มากข้ึน  มีการสร้างแรงจูงใจ 
ในการด าเนินงานไม่เพียงแต่ดา้นวชิาการแต่ในดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยดีว้ย 
   
2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2559  ลงวนัท่ี  6  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ในระหวา่งวนัท่ี  19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  ดงัน้ี 

  
1. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าวดี  ภกัดี   ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภากร ธาราฉาย  กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยก์านตธี์รา     โพธ์ิปาน  กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ์       แสนเข่ือน  เลขานุการ 
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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 
 
4.  วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี 19 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 หอ้งรับรองผูบ้ริหาร ชั้น 2 อาคารวทิยบริการฯ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
 
6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

- เร่ิมเปิดการจดัการเรียนการสอนคร้ังแรกปี พ.ศ. 2548 
- ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังท่ี 1 เม่ือปี พ.ศ. 2552 

   - ปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังท่ี 2 เม่ือปี พ.ศ. 2553 
   - ปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังท่ี 3 เม่ือปี พ.ศ. 2555 (ผ่านสภาวิชาการ เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2555 
และไดรั้บการอนุมติัจาก สกอ. เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2555) และใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2558) 
   - กรรมการหลกัสูตร คือ ผศ.บุญชู นาวานุเคราะห์ อ.ณวรรณพร จิรารัตน์ และ อ.สุธาทิพย ์ 
ไชยวงศ ์ ไดเ้ขา้ร่วมการวพิากษห์ลกัสูตรเร่ืองการประชุมสัมมนาร่างมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขา
สัตวศาสตร์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 
   - กรรมการหลักสูตร คือ ผศ .ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน และ อ .สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการวิพากษห์ลกัสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในวนัท่ี 8-9 
กุมภาพนัธ์ 2559 ณ โรงแรมสวนบวั จงัหวดัเชียงใหม่ 
   -กรรมการหลกัสูตร คือผศ.บุญชู นาวานุเคราะห์ และ ผศ .ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน เขา้ร่วม
ปรับปรุงและท าเล่ม หลกัสูตร วทบ.สัตวศาสตร์(ร่าง) ในวนัท่ี 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ลา้นนา เชียงใหม่                                                                                                                                                                       
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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 
 
 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   1. อาจารยผ์ูส้อน จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.อษัฎาวธุ สนัน่นาม 
    ค าถาม อาจารยมี์ความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัอตัราการลดลงของการรับนกัศึกษา 
    ตอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตวัเลือกอนัดบัสุดทา้ยของผูท่ี้สนใจ  
จะเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจาก ปัจจุบนั เด็กนกัเรียนส่วนใหญ่ จะเลือกเรียนกบัมหาวทิยาลยัชั้นน า  
ท่ีมีช่ือเสียงมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ มีอตัราการลดลงของการรับนักศึกษาเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา เน่ืองจากการลดลงของประชากร 
    ค าถาม เพราะเหตุใดนกัเรียนส่วนใหญ่ถึงไม่เลือกมหาวทิยาลยัของเราเป็นอนัดบัหน่ึง 
    ตอบ อนัดบัแรกคือ ค่านิยม อีกทั้ง มหาวิทยาลยัของเราไม่มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมากนัก
เหมือนกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ อนัดบัสอง คือ มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา ยงัไม่เปิดตวั และยงัไม่มีขอ้มูล
รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีชัดเจน อนัดบัสาม คือ นักเรียนส่วนใหญ่ เขา้ใจว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร หลกัสูตรส่วนมากจะเนน้ไปทางเร่ืองของการเกษตรเพียงอยา่งเดียว 
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    ค าถาม ขอ้เสนอแนะส าหรับการรับนักศึกษาส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา  
    ตอบ แนะแนวตามสถานศึกษา โดยดูจ านวนการสมคัรเขา้เรียนจากโรงเรียนท่ีสมคัรเขา้
ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วา่โรงเรียนไหนสมคัรเรียนมากท่ีสุดจดักิจกรรมแนะแนว
มหาวิทยาลยัโดยเชิญกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลยั และให้บุคคลท่ีเขา้ร่วม
โครงการ เขา้ปฏิบติังานจริง ยกตวัอยา่งเช่น เขา้กิจกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตร์ หรือเพาะพนัธ์ุพืช 
ท าวดีิทศัน์น าเสนอมหาวทิยาลยั รวมทั้งหลกัสูตร ใหก้บับุคคลภายนอกรับทราบ 
 
   2. ตวัแทนศิษยเ์ก่า จ  านวน 1 ท่าน คือนายจนัทร์เพง็   คุณทอง  เจา้หนา้ท่ีสัตวบาล 
 ส านกังานปศุสัตว ์จงัหวดัพิษณุโลก 
    ค าถาม ท่านคิดวา่หลกัสูตรยงัขาดหลกัการสอนอยา่งไรหรือไม่ 
    ตอบ 1. ขาดเร่ืองของรายวชิาทางดา้นทฤษฏี  
                  2. ขาดรายวชิาทางดา้นการตลาด เน่ืองจาก การจดัการงานดา้นสัตวศาสตร์ ควรมี
ความรู้ครอบคลุม ตั้งแต่เร่ิมการผลิต การจดัการ รวมถึงการจ าหน่าย 
    3. เล่มหลกัสูตรปี 48 มีความสมบูรณ์ครบถว้น ทั้งรายวชิาทฤษฏี และปฏิบติั ท าใหน้กัศึกษาท่ี
จบไป มีคุณสมบติัครบถว้น อีกทั้งหลกัสูตรท่ีปรับปรุงรุ่นต่อมา จนถึงปัจจุบนั ยงัขาดรายวชิาทีจ าเป็นอีก
จ านวนมาก 
   ค าถาม ขอ้เสนอแนะส าหรับหลกัสูตร 
   ตอบ นกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนในช่วงแรก จะเนน้การเรียนการสอนท่ีหนกั ท าใหน้กัศึกษาบางคน
ลาออก หรือยา้ยสาขาวชิาท่ีเรียน นกัศึกษาท่ีจบรุ่นก่อน จะมีทกัษะท่ีดี แต่จะขาดเร่ืองรายละเอียดท่ีตอ้ง
เจาะลึกในบางเร่ือง 
   3. ตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 1 ท่าน คือ นส.พ.ไชยญา   เจริญสวสัด์ิ  นายสัตวแพทยช์ านาญ
การพิเศษ  ส านกังานปศุสัตว ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
   ค าถาม จ  านวนศิษยเ์ก่าท่ีเขา้ท างานยงัส านกังานปศุสัตวมี์ทั้งหมดก่ีท่าน 
   ตอบ มีจ  านวน 13 คน ทั้งเพศชาย และเพศหญิง 
   ค าถาม จุดเด่นของนกัศึกษา มทร.ลา้นนา ท่ีทางส านกังานปศุสัตว ์รับเขา้ท างาน ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
   ตอบ 1. ไม่เก่ียงงาน สามารถท างานไดห้ลากหลาย 
            2. การเรียนมีพื้นฐานดี สามารถปฏิบติังานไดดี้ เช่น การผสมเทียน การฉีดวคัซีนสัตว ์ 
             3. มีความเป็นกนัเอง เขา้กบัคนง่าย 
   ค าถาม ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ส าหรับนกัศึกษา มทร.ลา้นนา ท่ีท างานยงัส านกังานปศุสัตว ์
ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
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   ตอบ ควรมีการคิดวเิคราะห์งานใหล้ะเอียดข้ึน เน่ืองจากงานบางอยา่ง ตอ้งมีการวิเคราะห์ท่ี
ละเอียด รอบครอบ 
   ค าถาม ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรกบัหลกัสูตรสัตวศาสตร์ 
   ตอบ ควรเพิ่มรายละเอียดบางเร่ืองทางดา้นสัตวแพทยศ์าสตร์ เน่ืองจาก ตอ้งมีการวนิิจฉยัโรค
เบ้ืองตน้ก่อน   ควรเพิ่มรายวิชาเก่ียวกบัรักษาสัตวเ์บ้ืองตน้  
    
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ไดด้ าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
 
ตามตวับ่งช้ี ของสกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การก ากบัมาตรฐาน ผา่น ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต 3.99 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 2.00 นอ้ย 
องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 3.48 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผูเ้รียน 
1.50 นอ้ย 

องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 2.00 นอ้ย 
คะแนนรวม 2.49 ปานกลาง 
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8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผา่น  
2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผา่น  

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผา่น  
 รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 3 

 
สรุปผลการประเมิน 
  ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
  ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน       ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

    ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด
โดย สกอ. 

ผา่น/ไม่ผา่น   3 ขอ้ ผา่น   3 ขอ้ ผา่น 

กรณีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในองคป์ระกอบท่ี 1 โปรดระบุขอ้ท่ีไม่ผา่น คือ  ขอ้ท่ี ........................... 
องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 4 2981/23 
= 4.05 

4.05 2981/23 
= 4.05 

4.05 
32 32 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ปริญญาตรี) 3.5 

3.57+3.59+3.98 
= 3.71 3.71 

  
4.12+3.59+4.08                                             = 3.93  3.93 

3 3 
     -   5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

2.2  ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ี
ไดรั้บการตีพิมพ ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)  

      
โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน ้าหนกั 

ค่าน ้าหนกั 0.2 จ านวน....... ผลรวม ค่าน ้าหนกั 0.2 จ านวน....... ผลรวม 
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....... ผลรวม ค่าน ้าหนกั 0.8 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน ้าหนกั 1 จ านวน....... ผลรวม ค่าน ้าหนกั 1 จ านวน....... ผลรวม 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่2  ……..  3.99 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนกัศึกษา  3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 
3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา  3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 
3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา  4   ระดบั .... 4   ระดบั .... 2 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่3  ………  2.00 
องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพฒันาอาจารย ์  3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 3 
4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.3)       5.00     4.44 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอก   5 33.33 X 5 = 5 5 33.33 X 5 = 5 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

20    20  
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 5 40 X 5   40X 5  3.33 

60 = 3.33 3.33 60 = 3.33 
ผศ.     6     คน รศ.     -      

คน 
ศ.    -   คน ผศ.          คน รศ.           คน ศ.        คน 

 4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์ 5 52 X 5 = 5 5 36 X 5 =5 5 
  20    20  
โปรดระบุ
จ านวนใน
แต่ละ 

ค่าน ้าหนกั 

ค่าน ้าหนกั 0.2 จ านวน 11 ผลรวม 
2.2 

ค่าน ้าหนกั 0.2 จ านวน....... ผลรวม 

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 7 ผลรวม 

5.6 
ค่าน ้าหนกั 0.8 จ านวน....... ผลรวม 

ค่าน ้าหนกั 1 จ านวน....... ผลรวม ค่าน ้าหนกั 1 จ านวน....... ผลรวม 
4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์  4   ระดบั .... 4   ระดบั .... 3 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่4  …..  3.48 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร  3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 
5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 
5.3 การประเมินผูเ้รียน  3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 
5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษา แห่งชาติ 

 2.5   
=  

2.67  11/100  
= 78.57 

0 

      14  
 โปรดระบุ

รายละเอียด 
ตามท่ีระบุในมคอ.2 =                      ขอ้ ตามท่ีระบุในมคอ.2 =           14           ขอ้ 

 ท าได ้           
ขอ้ 

ท าไม่ได ้        
ขอ้ 

ระบุขอ้ท่ี
ไม่ได ้    

ท าได ้ 11  ขอ้ ท าไม่ได ้ 3 
ขอ้ 

ระบุขอ้ท่ี
ไม่ได ้    

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่5  ….  1.50 

องค์ประกอบที่ 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่6  …..  2.00 
  คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 5.00 คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 2.49 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวนตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การก ากบัมาตรฐาน ผา่น ผ่าน 

2.  บณัฑิต   2   3.99 3.99 ดี 

3.  นกัศึกษา   3 2.00   2.00 น้อย 

4.  อาจารย ์   3 3.48   3.48 ดี 

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   4 2.00 1.33  1.50 น้อย 

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   1  2.00  2.00 น้อย 

รวม   13 2.63 1.50 3.99 2.49 ปานกลาง 

ผลการประเมิน      ปานกลาง น้อย ดี   
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ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา่ หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางท่ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาก าหนดในระดับปานกลาง  
 โดยในรอบประเมินน้ี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสัตวศาสตร์  มีพฒันาการท่ีเด่นชดัใน
ส่วนของ หลกัสูตรควรก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินการ และกระบวนการด าเนินงาน 
รวมถึงการประเมินผลลัพธ์และกระบวนการ พร้อมทั้ งน าผลการประเมินไปใช้เพื่อพฒันาหลักสูตร 
ด าเนินงานของหลกัสูตร โดยเฉพาะการรับนกัศึกษา การเตรียมความพร้อมนกัศึกษา การส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษา การบริหารและพฒันาอาจารย์ รวมถึงการออกแบบหลกัสูตร และสาระรายวิชาของหลักสูตร 
รวมถึงการวางระบบผูส้อน และระบบการจดัการเรียนการสอน เพื่อการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของ
บณัฑิต และมาตรฐานของหลกัสูตร อยา่งถ่องแท ้
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวนัท่ี 19 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560     

ณ หอ้งรับรองผูบ้ริหาร ชั้น 2 อาคารวทิยบริการฯ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

 
องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน  
 
จุดเด่น 

- 
 
จุดท่ีควรพฒันา 

- ควรแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ท่ีมีคุณวุฒิหรือสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์ กบัสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์มากกวา่การใชผ้ลงานทางวชิาการ หรือผลงานวจิยั 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 - ควรท าตารางระบุต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวฒิุการศึกษา 
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องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต 
 
จุดเด่น 
 - 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน และคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของผูใ้ช้บณัฑิต มาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อพฒันา
นกัศึกษาใหมี้คุณสมบติัสอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 - แบบประเมินคุณภาพบณัฑิตตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ควรสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.2 และควรปรับปรุงโดยเฉพาะขอ้ 6 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 -  
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 
จุดเด่น 
 - มีการเตรียมความพร้อม ด้านวิชาการ ก่อนเขา้ศึกษาโดยนกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ Smart 
camp  
 - โครงการ BRIC เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21 แต่ควร 
กระจายโอกาสให้นกัศึกษากลุ่มอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมโดยการสัมมนาแลกเปล่ียนเพื่อนกัศึกษากลุ่มอ่ืนไดมี้ผล
การเรียนรู้ฯ เช่นเดียวกนั 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - ควรเขียนระบบและกลไกใหช้ดัเจนต่อการปฏิบติั 
 - ควรมีระบบในการพฒันาตนเอง 

- ควรเพิ่มช่องทางการรับนกัศึกษาใหห้ลากหลาย เพื่อใหไ้ดผู้เ้รียนตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
- ควรปรับปรุงขั้นตอนการรับเขา้ใหเ้อ้ือ หรือสะดวกต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
- ควรปรับปรุงกระบวนการรับเขา้ใหส้ะดวกต่อผูส้มคัรคดัเลือก และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั  
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

- ควรมีการวิเคราะห์นกัศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อจะสามารถออกแบบศกัยภาพเด็ก ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการหลกัสูตรได ้

- มีความพร้อมต่อการเรียนหลกัสูตร ใหส้ามารถส าเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
 
จุดเด่น 

- อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณภาพตรงตามเกณฑท่ี์ สกอ.ก าหนด 
- หลกัสูตรมีการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ทั้งในรูปฝึกอบรม และฝึกสมรรถนะทางดา้นวิชาการ 

และฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ  โดยไปฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ และมีการสนับสนุน
งบประมาณ 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - ควรวิเคราะห์และน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต่อการ
บริหารจดัการหลกัสุตรมาใชใ้นการปรัปบรุงการด าเนินงาน ของหลกัสูตร 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

- ควรสนบัสนุนเร่ืองการท าผลงานวชิาการและการขอผลงานทางวชิาการเพิ่มข้ึน 
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องค์ประกอบที ่5  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
จุดเด่น 
 -  
 
จุดท่ีควรพฒันา 

- การตั้งวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร หรือ Learning outcome ของหลกัสูตร มีวิธีการวดัผลท่ีชดัเจน 
หรือยงัไม่มีมีตวัช้ีวดัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บณัฑิตมีผลลพัธ์การเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว ้

- หลกัสูตรยงัขาดความเขา้ใจในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 - การบูรณาการพนัธกิจดา้นต่างๆกบัการเรียนการสอนในรายวิชา มีการด าเนินการ แต่ไม่พบการ
ประเมินและการวเิคราะห์ผลท่ีเป็นรูปธรรม 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 - ควรออกแบบหลักสูตร โดยก าหนดสาระรายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งหรือตอบสนองต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายของหลกัสูตรหรือ Learning outcome ท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ. 2 และประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรท่ี
ก าหนด 
 - ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้กระบวนการเรียนการสอน
ตามโครงสร้าง และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร รวมถึงการพฒันาผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพิ่ม
ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพ รวมถึงท าให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
โดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

- ควรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาและมาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการ
สอน การประเมิน รวมถึงควรด าเนินการทวนสอบฯให้ครบทุกรายวิชา เน่ืองจากครบรอบการด าเนินงาน
และตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
จุดเด่น 
 -  
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 -  
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

- หลกัสูตรควรวิเคราะห์ความพอเพียงและเหมาะสมของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ต่อการเรียนการ
สอนของหลกัสูตร เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ส่งผลดีต่อคุณภาพของบณัฑิต 
  - ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดยนกัศึกษามาใชใ้นการปรับปรุง 
พฒันา จดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ใหเ้พียงพอต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
บณัฑิตต่อไป 

- ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดยอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุง พฒันา จดัหาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อการการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา และส่งผลให้สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลกัสูตร (มคอ.7) 
- รูปแบบการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อสะดวกต่อการประเมิน 
- ตวับ่งช้ีท่ีเป็นผลลพัธ์ควรรวบรวมขอ้มูลตวัเลขให้ถูกตอ้งควรวิเคราะห์ผลให้ชดัเจนและถูกตอ้ง

เป็นรูแบบเดียวกนัทั้ง 3 วทิยาเขต 
- ตวับ่งช้ีท่ีเป็นกระบวนการ ควรอธิบายผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีโดยเร่ิมจากการก าหนด

เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการด าเนินการ อธิบายวิธีการท่ีด าเนินการอธิบายผลท่ีไดจ้ากากรด าเนินการ 
อธิบายการประเมินกระบวนการหรือวิธีการ ท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีสอดคสลอ้งกบั
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์และน าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อปรัปปรุงกระบวนการและการด าเนินงาน
เพื่อใหห้ลกัสูตร มีคุณภาพและมาตรฐานอยา่งต่ออเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะต่อหลกัสูตร 
 - ให้น าผลการประเมินการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรไปจดัท าแผนพฒันา การบริหารจดัการ
หลกัสูตร เพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของหลกัสูตร ต่อไป  
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ควรศึกษาและท าความเขา้ใจ เกณฑก์ารประกนัคุณภาพหลกัสูตร อยา่ง
ถ่องแทเ้พื่อการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพต่อไป 
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารย์ผูส้อน อยากให้มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเน้ือหาวิชาท่ีเข้มข้น และ
นักศึกษาสามารถน าไปใช้ปฏิบติังานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย นอกเหนือวิชาจากสาขาสัตว
ศาสตร์เพียงอยา่งเดียว เช่น วชิาการเขียนรายงาน และการใชห้อ้งสมุด  

- จดัสรรงบประมาณค่าวสัดุ ในการเรียนการสอนใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของหลกัสูตร และให้
มีสภาพท่ีสมบูรณ์ต่อการใชง้าน 
 
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 

- 
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ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร  

 
หลกัสูตร 

 
สถานทีต่รวจประเมนิ 

 

 
พืน้ทีร่่วมตรวจประเมนิ 

วท.บ.พืชศาสตร์ (Site Visit) 

 ณ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 

ล าปาง น่าน พิษณุโลก 

วท.บ.สตัวศาสตร์ ล าปาง น่าน พิษณุโลก 

วท.บ.เคร่ืองจกัรกลเกษตร พิษณุโลก 

หมายเหตุ :  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรทุกท่าน ควรจะประจ าอยูใ่นวนัท่ีคณะกรรมการเขา้ตรวจประเมิน 

เวลา กจิกรรม 

09.00-10.00 น. ประธานหลกัสูตร กล่าวตอ้นรับ 

- หลกัสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 

- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการประเมิน และ 
แนะน าทีมงานฯ 

10.00-12.00 น. สมัภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา 
ตวัแทนศิษยเ์ก่า ตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑิต  

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร 

13.00-16.00 น. 

ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และใหข้อ้เสนอแนะ 
1. หลกัสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ (Site Visit) 

1. รศ.ดร.กมลพรรณ  นามวงคพ์รหม   ประธานกรรมการ 
2. รศ.ชชัรี              แกว้สุรลิขิต       กรรมการภายนอก 
3. รศ.ดร.ปาริชาติ    บวัเจริญ            กรรมการภายใน 
4. นางอนงค ์          มลัลวงค ์           เลขานุการ 

2. หลกัสูตร วท.บ.สตัวศาสตร์   
1. ผศ.ดร.ภาวดี       ภกัดี                 ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย           กรรมการภายนอก 
3. ผศ.กานตธี์รา       โพธ์ิปาน            กรรมการภายใน 
4. น.ส.จารุวรรณ      แสนเข่ือน          เลขานุการ 

3. หลกัสูตร วท.บ.เคร่ืองจกัรกลเกษตร   
1. อ.รชฏ             เช้ือวโิรจน์            ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ประเทียบ   พรมสีนอง            กรรมการภายใน 
3. อ.ดร.รุ่งระว ี      ทองดอนเอ         กรรมการภายใน 
4. น.ส.นิภาพร       นนัตา                เลขานุการ 

16.00-18.00 น. น าเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 

........................ 

 
ตัวแทนศิษย์เก่า 
 1. นายจนัทร์เพง็      คุณทอง   เจา้หนา้ท่ีสัตวบาล ส านกังานปศุสัตว ์จงัหวดัพิษณุโลก 
 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
 1. นส.พ. ไชยญา     เจริญสวสัด์ิ   นายสัตวแพทยช์ านาญการพิเศษ ส านกังานปศุสัตว ์จงัหวดั
พิษณุโลก 
 
ตัวแทนอาจารย์ 
 1. ดร.อษัฎาวธุ    สนัน่นาม 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

................................. 
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ภาคผนวก  ง 
การให้ค่าคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ี 

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

 ตัวบ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผา่น  
2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผา่น  
3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร   
4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน   
5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์

ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
  

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

ในระดบับณัฑิตศึกษา 
  

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระใน 
ระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

  

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผา่น  
 รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 3 ข้อ 

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



 

องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 :  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน  -     
 

วธีิค านวณ  =   ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 
                  จ  านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 
   

    =   
 

 
=   4.05  คะแนน  

 
  

2981/23 
32 



 

ตัวบ่งช้ี 2.2 :  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
        (ระดับปริญญาตรี) 

 
ผลการด าเนินงาน  -     

 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

=             

 
=    

 
 

=     ร้อยละ      
 
คะแนนท่ีได ้ = 
 
 
   =    3.93 คะแนน 

หมายเหตุ :  จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

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

 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา  
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร  
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้  
จ านวนบณัฑิตทั้งหมด  
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา  

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

X 
100 

จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
X 100 

 

4.12+3.59+4.08 
 

3 

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


 

 
องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1  : การรับนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  -   
 
คะแนนท่ีได.้.....2.........คะแนน      

 
 
ตัวบ่งช้ี 3.2  : การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  -   
 
คะแนนท่ีได.้......2........คะแนน      
  
  

 
ตัวบ่งช้ี 3.3  : ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  -   
 
คะแนนท่ีได.้......2........คะแนน      

 
 
 
 
 
 

  



 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1  : การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั   -   
คะแนนท่ีได.้....3..........คะแนน      

 
 
ตัวบ่งช้ี 4.2  : คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ  33.33    

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
 
    =    5 คะแนน 

 
 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 

 
  

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 33.33 
X 5 

20 



 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ  40    

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
 
    =    3.33 คะแนน 

 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 6 
รองศาสตราจารย ์ 0 
ศาสตราจารย ์ 0 

 
 
  

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ40 
X 5 

60 



 

4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ  36    
 

 
คะแนนท่ีได ้ = 

 
 
     

=    5 คะแนน 
 
 

Common Data Set จ านวน (ช้ิน) 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.2 15 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.4  
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.6  
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.8 3 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 1.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 36 
X 5 

20 



 

ตัวบ่งช้ี 4.3  : ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  -   
คะแนนท่ีได.้......3........คะแนน      

 
 
องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1  : สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั     
คะแนนท่ีได.้......2........คะแนน      

 
ตัวบ่งช้ี 5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั     
คะแนนท่ีได.้......2........คะแนน      

 
ตัวบ่งช้ี 5.3  : การประเมินผู้เรียน 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั     
คะแนนท่ีได.้.....2.........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 ้    ................... ขอ้ 
ท าไม่ได ้................... ขอ้  

 
คิดเป็นร้อยละ ........78.57..................  ของตวับ่งช้ีท่ีระบุไวใ้นผลการด าเนินงาน 
คะแนนท่ีได.้.....0.........คะแนน      
 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1  : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั      
 
คะแนนท่ีได.้......2.......คะแนน      

 
 


