
1 
 

 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที ่26  มิถุนายน  2560 



2 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 
(ระหว่างวันที่  15 สิงหาคม 2559 ถึง 28 พฤษภาคม 2560) ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.5) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  

จุดเด่นของหลักสูตร คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทาง
วิชาการสูง และยังพบว่ามีร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี สูง  ส่วนจุดที่
ควรพัฒนา คือ การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้ท าผลงานเพ่ือ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซ่ึงหลักสูตรมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรควรแยกเล่มหลักสูตรตามพ้ืนที่  เ พ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ 

2.งานจัดท ารายงานการประเมินตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องด าเนินการนอกเหนือจากภาระกิจหลัก คือ งานผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  คณะและมหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือในการ
จัดท าและเตรียมเอกสารในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทั้งในส่วนของการสร้างระบบ 
PDCA ในบางตัวบ่งชี้  จัดเตรียมโครงการและงบประมาณ เช่น การรับนักศึกษา การส่งเสริมนักศึกษา ระบบ
การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น (ซึ่งสามารถใช้รูปแบบ
เดียวกันในทุก ๆ หลักสูตร) ทั้งนี้เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรลดเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างระบบ เขียน
โครงการต่าง ๆ และการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จ านวนมาก 

3. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  มหาวิทยาลัยควรปรับกระบวนการ และพัฒนากล
ยุทธ์ในการรับนักศึกษา โดยให้เขตพ้ืนที่หรือหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นและต่อเนื่อง 
(แทนก าหนดการรับเป็นรอบ) และให้สิทธิพิเศษส าหรับนักศึกษาปีแรก เช่น ลดค่าเทอม ลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้
ทุนการศึกษา เป็นต้น 

4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีจุดเด่นเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
5. การสร้างโครงการให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการได้พบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส

ได้งานท าสูงขึ้น 
6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นและขอ

ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
7. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สามารถได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก 
8. การเพ่ิมอัตราก าลังพนักงานสายสนับสนุนของหลักสูตร ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักแปรรูปอาหาร 

และช่างเทคนิค 
9. ควรจัดสรรต าแหน่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือในการแปร

รูปอาหาร  
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10. สนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์อาหารขั้นสูงและเครื่องมือการแปรรูป
อาหารในระดับอุตสาหกรรมอาหาร 

ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรสามารถพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป 
 
2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2559  ลงวันที่  6 
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา  ในระหว่างวันที่ 26 เดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว  ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชนันท์   ราษฎร์นิยม  กรรมการ 
3. นางพัชราภรณ์  หงษสิบสอง  กรรมการ 
4. นางสกาวเดือน  เมฆวิไล   เลขานุการ 

 

3.   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
3.1  เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
3.2  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3.3  เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.4  เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 

 

4.  วันที่ท าการประเมิน 
 วันที่ 26   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 
2548  โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดส านักงนคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ และในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่ง
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ออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการเรียนการสอนใน 3 เขตพ้ืนที่ได้แก่ 
ล าปาง น่าน และพิษณุโลก ซึ่งมีการเปิดหลักสูตรครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2553  ปัจจุบันใช้หลักสูตร พ.ศ. 2555  
โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 และส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  และเนื่อ งจากหลักสูตร พ.ศ.
2555 ถึงรอบที่ต้องปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพ่ือใช้ในปีหน้า ขณะนี้จึงอยู่
ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560 
 
7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจ้ง
ก าหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการ
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการด าเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้อมูล

ที่ตรวจพบ 
  3)  หลังการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้หลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   เขตพ้ืนที่ น่าน 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกิต ทิมข า 
    3. อาจารย์ ดร.สุทธิดา  ปัญญาอินทร์ 
    4. อาจารย์บุษบา   มะโนแสน 
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    5. อาจารย์จิรรัชต์  กันทะขู้ 
 

   เขตพ้ืนที่ล าปาง 
    1. อาจารย์นภาพร  ดีสนาม 
    2. อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ 
    3. อาจารย์ชณิชา   จินากร 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ 
    5. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ 
 

   เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
    1. อาจารย์ ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ถนอมวงค์ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ถิระสาโรจน์ 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ 
    5. อาจารย์ ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์ 
   ตัวแทนนักศึกษา 
    1.  นางสาวสุพัทรา  แท่งทอง  นักศึกษา วท.บ. 1 ( 4 ปี) 
    2.  นายปฏิพล   สวนทา  นักศึกษา วท.บ. 2 ( 4 ปี)  
    3.  นางสาวกันนิกา   อินต๊ะ  นักศึกษา วท.บ. 3 ( 4 ปี) 
    4.  นางสาวชลดา   รินค า  นักศึกษา วท.บ. 4 ( 4 ปี)   
    
   ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. นายปกป้อง  แห่วตระกูลปัญญา       ส าเร็จการศึกษา 2554 

    เยี่ยมชมสถานที่  (ไม่ได้เข้าเยี่ยมชม)  
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8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามตัวบ่งชี้ ของสกอ. 6 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งช้ี 
 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.46 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.88 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.25 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.43 ด ี
 
8.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ ์ 3  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมิน 
  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร 

คะแนน 
ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย

กรรมการประเมิน 
คะแนน 

ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน       ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

    ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน/ไมผ่่าน   3ข้อ ผ่าน   3 ข้อ ผ่าน 

กรณไีม่ผา่นเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบท่ี 1 โปรดระบุข้อท่ีไม่ผ่าน คือ  ข้อที ่........................... 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.51  12.46 

= …12.14...... 
4.15 12.46 

= 4.77 
4.15 

3 3 
2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญา
ตรี) 3.00 

14.3 
= 4.77 4.77 

14.3 
= 4.77 4.77 3 3 

2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ ์ หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)  

     -   - 

      
โปรดระบุจ านวน 

ในแต่ละ 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 0.4 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 0.4 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน....... ผลรวม 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร 

คะแนน 
ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย

กรรมการประเมิน 
คะแนน 

ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  4.46  4.46 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา             3   ระดับ .... 4.00   ระดับ .... 3.00 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3    ระดับ .... 4.00   ระดับ .... 3.00 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3    ระดับ .... 3.00   ระดับ .... 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  3.67  2.67 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์  3   ระดับ ....    ระดับ .... 3 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.4)  5     4.63    4.63 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก   5 7 X 100 = 46.67 % 5 7 X 100 = 46.67 5 

15    15  
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 5 7 X 100  3.89 46.67   3.89 

15 = 46.67   60 = 3.89 
ผศ.    7     คน รศ.     -      คน ศ.   -    คน ผศ.      7    คน รศ.      -     คน ศ.    -    คน 

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 5 6.00 X 100 = 40 % 5.00 40 X5 = 40 % 5.00 
 15    40  
 
 

ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน 13 2.6 ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน 11 2.2 
ค่าน้ าหนัก 0.4 จ านวน 3 1.2 ค่าน้ าหนัก 0.4     จ านวน 2 0.8 
ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน 1 0.6 ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน 1 0.6 
ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน 2 1.6 ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน 1 0.8 
ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน -  - ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน - - 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร 

คะแนน 
ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย

กรรมการประเมิน 
คะแนน 

ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์  3   ระดับ .... 3.00   ระดับ .... 4.00 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  3.54  3.88 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3   ระดับ .... 3.00   ระดับ .... 3.00 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3   ระดับ .... 3.00   ระดับ .... 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรยีน 3   ระดับ .... 3.00   ระดับ .... 3.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา
 แห่งชาติ 

3 12 x 100  
= 85.71 % 

4.00 12x100   
= 85.71 

4.00 

     
14 

  14  

 โปรดระบรุายละเอียด ตามที่ระบุในมคอ.2 =             14         ข้อ ตามที่ระบุในมคอ.2 =           14           ข้อ 
 ท าได้ 12            

ข้อ 
ท าไม่ได้ 2         

ข้อ 
ระบุข้อที่

ไม่ได ้11,14    
ท าได ้ 12           

ข้อ 
ท าไม่ได ้ 2       

ข้อ 
ระบุข้อที่

ไม่ได ้ 
11,14   

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  3.25  3.25 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3    ระดับ .... 3.00   ระดับ .... 3.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  3  3 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.58 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.43 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 

1.  การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

2.  บัณฑิต 2 2 - - 4.46 4.46 ดีมาก 

3.  นักศึกษา 3 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 

4.  อาจารย์ 3 3 3.88 - - 3.88 ดี 

5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4 3.00 3.33 - 3.25 ดี 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม  13 3.23 3.25 4.46 3.43 ดี 

ผลการประเมิน   ด ี ดี ดีมาก   
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สรุปผลการประเมินหลกัสูตร (ภาพรวม) 

 
    ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า หลกัสูตร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนาก าหนดในระดบัหลกัสูตร  

โดยในรอบประเมินน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพของ สกอ. ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (ไดค้ะแนนรวมทุก
องคป์ระกอบคือ 3.43) โดยหลกัสูตรมีการก ากบัการท างานของหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ 
สกอ. มีอาจารยป์ระจ าตามหลกัสูตรครบถว้นเป็นไปตามเกณฑท์ั้งในส่วนของจ านวนและคุณวฒิุ 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาในภาพรวมจากคณะกรรมการจะมีประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. รูปแบบการบริหารจดัการหลกัสูตร เน่ืองจากหลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนใน 3 พื้นท่ี

คนละจงัหวดั แต่ใช้เล่มหลกัสูตร (มคอ.2) เล่มเดียวกนั อาจท าให้การบริหารงานมีความยุ่งยาก อาจารย์
ประจ าตามหลกัสูตรตอ้งก ากบัมาตรฐาน และด าเนินการบริหารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบ TQF ประกอบ
กบับริบทในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั การใช้เล่มหลกัสูตรเล่มเดียวกนั อาจท าให้ไม่สามารถก าหนด
คุณลกัษณะบณัฑิตและจุดเนน้ของบณัฑิตใหแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีได ้ 

2. หลกัสูตรควรพิจารณาให้มีการด าเนินการประเมินการประกนัคุณภาพเพื่อข้ึนทะเบียน TQR 
ใหท้นัตามหลกัเกณฑข์อง สกอ.    

3. คณาจารยมี์จ านวนครบถ้วนตามมาตรฐาน (5 คน ต่อ 1 พื้นท่ี) หากมีการจดัท าแผนการ
บริหารและพฒันาคณาจารยใ์หมี้ต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลดีต่อการพฒันาหลกัสูตร  

3. จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาและคณาจารย ์พบวา่แนวคิดเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
การปฏิบติัและเช่ือมโยงกบังานจริง ซ่ึงเป็นทิศทางของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร ยงัไม่ไดรั้บการถ่ายทอด
ลงสู่นักศึกษาและคณาจารย์ประจ าหลักสูตรมากนัก นักศึกษายงัไม่เขา้ใจแนวคิดเร่ือง Work integrated 
learning มากนัก ประกอบกบัยงัไม่มีการด าเนินงานในส่วนของสหกิจศึกษา แมว้่าหลกัสูตรจะมีการระบุ
แผนการเรียนแบบสหกิจศึกษาไว ้ 



10 
 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมิน (แต่ละองค์ประกอบ) 
หลกัสูตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   

 
องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน  
จุดเด่น - 
 
จุดท่ีควรพฒันา - 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 การก ากบัมาตรฐานส าหรับหลกัสูตรท่ีมีเล่มหลกัสูตรเล่มเดียวกนั แต่จดัการศึกษาใน 3 พื้นท่ี และมี
ความแตกต่างกนัมากในแต่ละพื้นท่ี อาจท าให้ระบบการก ากบัหลกัสูตรท าไดย้าก มหาวิทยาลยัอาจจดัท าให้
มีการระดมสมองเพื่อหารูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม  
 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต 
จุดเด่น  
 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นบุคคลในพื้นท่ี มีความภาคภูมิใจและสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอนในหลกัสูตรไปใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์)  
 
จุดท่ีควรพฒันา  - 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

เน่ืองจากหลกัสูตรมีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในจ านวนไม่มาก ควรมีการติดตามส ารวจภาวะการมี
งานและคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ได้ทั้งหมด เพื่อจะได้น า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์และหาแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร รวมถึงส่งเสริมแหล่งงานท่ีเหมาะสม  
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดเด่น - 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 1. ควรวิเคราะห์และหาแนวทางในการรับมือกับจ านวนนักศึกษาท่ีจะลดลง อนัเป็นผลมาจาก
จ านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาลดน้อยลง ประกอบกบัจะมีการน าระบบ Clearing 
house (TCAS) เขา้มาใช้ในการรับนกัศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัขนาด
เล็ก  
 2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มีจุดเน้นในเร่ืองของการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั แต่จากการ
สัมภาษณ์นกัศึกษาปัจจุบนันรวมถึงการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร ยงัพบวา่มีการ
น าเทคนิค WIL (Work Integrated Learning) รวมถึงสหกิจศึกษามาใชน้อ้ยมาก ซ่ึงไม่เป็นไปตามจุดเนน้ของ
มหาวทิยาลยัและปรัชญาของหลกัสูตร ควรส่งเสริมใหมี้การใชเ้ทคนิค WIL ท่ีหลากหลายในการจดัการเรียน
การสอนในหลกัสูตร  
 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
จุดเด่น - 
 
จุดท่ีควรพฒันา - 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 ควรส่งเสริมให้อาจารยไ์ดพ้ฒันางานวิจยั โดยเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ ซ่ึงเน้นใน
เร่ืองของการพฒันาอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศไทย และสอดรับกบัทุก
นโยบายของรัฐบาล ท าให้มีทุนวิจยัในกลุ่มน้ีมาก แต่การไดรั้บทุนวิจยั และผลงานตีพิมพจ์ากงานวิจยัของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรยงัน้อยมาก และมีระดบัคุณภาพของงานวิจยัในระดบัการประชุมวิชาการเท่านั้น 
ควรเร่งรัดส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบัชาติ (TCI) หรือนานาชาติ เช่น 
Scopus เป็นตน้ ซ่ึงหากมีผลงานวจิยัเพื่อมากข้ึนแลว้ จะส่งผลต่อการขอก าหนดต าแหน่งวชิาการได ้
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องค์ประกอบที ่5  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น - 
 
จุดท่ีควรพฒันา - 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 ควรวิเคราะห์และหารูปแบบการด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
ปรับให้เขา้กบับริบทของหลกัสูตรแต่ละแห่ง ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนของตวับ่งช้ีท่ี
เป็นตวับ่งช้ีเชิงกระบวนการ ควรรายงานผลการปรับปรุงพฒันาท่ีเกิดข้ึนจากการทบทวนกระบวนการท่ี
แทจ้ริง และมีประสิทธิภาพ  

การรายงานการปรับปรุงกระบวนการในส่วนของการประเมินประจ าปีการศึกษา 2559 จะเห็นว่า
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขั้นตอนข้ึนมา เพื่อใหเ้ห็นวา่มีการปรับปรุงกระบวนการ แต่ขั้นตอนท่ีเพิ่มมาบางขอ้ไม่
สัมพนัธ์กบัผลการประเมิน ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นการเพิ่มภาระงานใหก้บัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 
องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น - 
 
จุดท่ีควรพฒันา - 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในการพฒันาของรัฐบาล แมแ้ต่ปัจจุบนัท่ีมีการพูดถึง 
Innovative Startup หรืออุตสาหกรรมในกลุ่มท่ีมีการเติบโตสูง แต่อุตสาหกรรมอาหาร ก็ยงัอยูท่ี่กลุ่มท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล คณาจารยใ์นหลกัสูตรควรเร่งรัดหาแนวทางในการขอรับการสนบัสนุนงบ
ประมาณวิจยัหรือการพฒันาจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อสร้างงานวิจยัรวมถึงพฒันานวตักรรมต่าง ๆ 
ซ่ึงงบประมาณท่ีไดจ้ากงานวิจยัพฒันาสามารถมาเสริมในเร่ืองของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ได ้(ในกรณีท่ี
มหาวทิยาลยัมีงบประมาณท่ีจ ากดั ไม่สามารถจดัสรรไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ)   
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลกัสูตร (มคอ.7) 

 ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีเป็นตวับ่งช้ีเชิงกระบวนการควรรายงานผล
การปรับปรุงพฒันาท่ีเกิดข้ึนจากการทบทวนกระบวนการท่ีแทจ้ริง การรายงานการปรับปรุงกระบวนการใน
ส่วนของการประเมินประจ าปีการศึกษา 2559 จะเห็นวา่ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขั้นตอนข้ึนมาเพื่อให้เห็นวา่มี
การปรับปรุงกระบวนการ แต่ขั้นตอนท่ีเพิ่มมาบางขอ้ไม่สัมพนัธ์กบัผลการประเมิน 

 

ข้อเสนอแนะต่อหลกัสูตร 
 ควรวิเคราะห์ผลกระทบจากจ านวนนักศึกษาท่ีจะลดลง และหารูปแบบการท างานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ ซ่ึงอาจจะเน้นการวิจยัและบริการวิชาการเพิ่มข้ึน ทั้ งน้ีต้องมีการเช่ือมโยงแหล่ง
งบประมาณเพิ่มเติมจากภายนอก มากกวา่รองบประมาณจากมหาวทิยาลยั  
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 ส่งเสริมและเร่งรัดการผลิตผลงานวิจยั เพื่อยกระดบัคุณภาพการวจิยั และจะส่งผลต่อการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ  
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยผ์ูส้อนควรปรับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้นน้การใชเ้ทคนิค WIL ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางการพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีตอ้งเช่ือมโยงกบังานวิจยัและบริการ
วชิาการของอาจารย ์เพื่อสร้างงานและเตรียมรับสภาวะท่ีจ านวนนกัศึกษาจะลดลง 
 
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 
 นกัศึกษาจะลดลง โดยนกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนจะเป็นนกัศึกษาท่ีตั้งใจเขา้มา ดงันั้น ควรพฒันาและ
ส่งเสริมสภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบติัจริงมากกวา่เน้ือหาวิชาการเชิงลึก ให้สัมพนัธ์กบันโยบาย
ของมหาวทิยาลยั และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัศึกษาแรกเขา้  
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ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 

หลักสูตร 
 

สถานที่ตรวจประเมิน 
 

 
พื้นที่ร่วมตรวจประเมิน 

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 ณ มทร.ล้านนา น่าน 

ล าปาง พิษณุโลก น่าน 
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ น่าน 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ น่าน 
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ น่าน 

หมายเหตุ :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ควรจะประจ าอยู่ในวันท่ีคณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน 
 

เวลา กิจกรรม 
09.00-10.00 น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และ 

แนะน าทีมงานฯ 
10.00-12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 

ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00-16.00 น. 

ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

1. ผศ.ดร.สุภร  กตเวทิน                  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ              กรรมการภายนอก 
3. รศ.เพ็ญจันทร์   รวิยะวงศ์           กรรมการภายใน 
4. น.ส.อรทัย       ใจกาศ               เลขานุการ 

2. หลักสูตร  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. ผศ.ดร. คงศักดิ์  ศรีแก้ว               ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม              กรรมการภายนอก 
3. อ.พัชราภรณ์   หงษส์ิบสอง          กรรมการภายใน 
4. นางสกาวเดือน เมฆวิไล               เลขานุการ 

3. หลักสูตร  วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
1. ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล                  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์                กรรมการภายนอก 
3. อ.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน์ฤทธากร          กรรมการภายใน 
4. น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์        เลขานุการ 

4. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1. ผศ. พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร        ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.สมนึก  สินธุปวน                กรรมการภายนอก 
3. อ.ประเสริฐ   ศรีพนม                 กรรมการภายใน 
4. นางณปภัช พันธุ์แก้ว                  เลขานุการ 

 
16.00-17.00 น. น าเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 

 

  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   เขตพ้ืนที่ น่าน 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกิต ทิมข า 
    3. อาจารย์ ดร.สุทธิดา  ปัญญาอินทร์ 
    4. อาจารย์บุษบา   มะโนแสน 
    5. อาจารย์จิรรัชต์  กันทะขู้ 
 

   เขตพ้ืนที่ล าปาง 
    1. อาจารย์นภาพร  ดีสนาม 
    2. อาจารย์สุพัฒน์  ใตเ้วชศาสตร์ 
    3. อาจารย์ชณิชา   จินากร 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ 
    5. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ 
 

   เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
    1. อาจารย์ ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ถนอมวงค์ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ถิระสาโรจน์ 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ 
    5. อาจารย์ ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์ 
  2. ตัวแทนนักศึกษา 
    1.  นางสาวสุพัทรา  แท่งทอง  นักศึกษา วท.บ. 1 ( 4 ปี) 
    2.  นายปฏิพล   สวนทา  นักศึกษา วท.บ. 2 ( 4 ปี)  
    3.  นางสาวกันนิกา   อินต๊ะ  นักศึกษา วท.บ. 3 ( 4 ปี) 
    4.  นางสาวชลดา   รินค า  นักศึกษา วท.บ. 4 ( 4 ปี)   
    
  3. ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. นายปกป้อง  แห่วตระกูลปัญญา       ส าเร็จการศึกษา 2554 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก  ง 
การให้คะแนนแต่ละตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 

หลกัสูตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  วนัทีป่ระเมิน 26  มิถุนายน   2560 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจ าปีการศึกษา  2559 

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

 ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผา่น  

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผา่น  
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   ดี.   
 

วธีิค านวณ  =   ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 
            จ  านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 
   

    = 4.15  
 

 
=  4.15  คะแนน  

 
ตัวบ่งช้ี 2.2 :  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
        (ระดับปริญญาตรี) 

 
ผลการด าเนินงาน      ดี     

 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

=             

 
=    

 
 

=     ร้อยละ  86.30 
 
 
 
คะแนนท่ีได ้ = 14.3/3 
 
   =   4.77 คะแนน 

 

4.42 + 4.04 + 4.0 
         3 

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

63 X 100 
73 

  82+92+100 
X 5 

     100 



 

หมายเหตุ :  จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Common Data Set จ านวน (คน) 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัส าเร็จการศึกษา 73 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าภายใน 1 ปีหลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ) 61 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ - 
จ านวนบณัฑิตทั้งหมด 73 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 2 

 
 
 
 
  

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=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  ปานกลาง   
 
คะแนนท่ีได ้ 3  คะแนน      

 
 
ตัวบ่งช้ี 3.2  : การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  ปานกลาง   
 
คะแนนท่ีได ้ 3  .คะแนน      
  
  

 
ตัวบ่งช้ี 3.3  : ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  นอ้ย   
 
คะแนนท่ีได ้2 คะแนน      

 
 
 
 
 
 
  



 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1  : การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั   ดี   
คะแนนท่ีได ้3 คะแนน      

 
 
ตัวบ่งช้ี 4.2  : คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ 46.7 

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
 
    = 5  คะแนน 

 
 
 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 7 

 
  

7 
X 100 

15 

46.7 
X 5 

40 



 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ 46.67 

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
 
    =  3.89  คะแนน 

 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 7 
รองศาสตราจารย ์ - 
ศาสตราจารย ์ - 

 
 
  

7 
X 100 

15 

46.67 
X 5 

60 



 

4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ 40 
 

 
คะแนนท่ีได ้ = 

 
 
     

=  5 คะแนน 
 

Common Data Set จ านวน (ช้ิน) 

ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.2 11 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.4 2 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.6 1 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.8 1 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 1.0  

 
 
ตัวบ่งช้ี 4.3  : ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั   ดี  
คะแนนท่ีได ้ 4  คะแนน      

 
 
 
 

6.0 
X 100 

15 

40 
X 5 

20,40 



 

องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1  : สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  ปานกลาง คะแนนท่ีได ้  3   คะแนน      
 
ตัวบ่งช้ี 5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  ปานกลาง คะแนนท่ีได ้  3    คะแนน      
 
ตัวบ่งช้ี 5.3  : การประเมินผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  ปานกลาง คะแนนท่ีได ้  3 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 ้      12 ขอ้ 
ท าไม่ได ้        2      ขอ้  

คิดเป็นร้อยละ 85.71  ของตวับ่งช้ีท่ีระบุไวใ้นผลการด าเนินงาน 
คะแนนท่ีได ้4  คะแนน      

 
องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1  : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  ปานกลาง. คะแนนท่ีได ้  3    คะแนน      
 
 

  



 

 


