
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดบัหลกัสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
วนัที่  11 เดอืน มิถุนายน  พ.ศ.2561 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้ผ่านการเห็นชอบจากมติสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 และจัดการเรียนการสอนครั้ง
แรกใน 3 พ้ืนที่คือ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรล าปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
พ้ืนที่ พิษณุโลกและน่าน ต่อมาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีพ.ศ. 2554 ผ่านการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่สองเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน 4 พ้ืนที่
โดยเพิม่พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  

ปัจจุบัน พ้ืนที่เปิดสอนสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้งดรับนักศึกษาแต่ปีการศึกษา 2557 ตาม
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5/2559 ที่เห็นชอบให้ พ้ืนที่
เปิดสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปางโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
เปิดรับนักศึกษาแห่งเดียว เพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนในการรับสมัครนักศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พ้ืนที่เปิดสอนสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รับผิดชอบนักศึกษาที่เหลือคนสุดท้ายให้จบ
การศึกษา แล้วจึงท าเรื่องเสนอปิดหลักสูตร จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 3/2560 มี
นักศึกษาคนสุดท้ายจบการศึกษาแล้วทาง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงท าเรื่องเสนอปิดการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป  

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพ้ืนที่พิษณุโลก พบว่ามีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา โดยปี 2556 มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาจ านวน 2 คน และทั้ง 2 คนได้ลาออกใน
ระหว่างการศึกษา และในปี 2558 มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาจ านวน 1 คน ปัจจุบันศึกษาในระดับชั้นปีที่ 
4 และคาดว่าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพ้ืนที่
พิษณุโลก มีความเห็นให้เตรียมด าเนินการปิดพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
เนื่องจากปีการศึกษา 2556-2558 จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา และในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ด าเนินการงดรับนักศึกษา และ
ด าเนินการปิดพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  เพ่ือเตรียมด าเนินการขอปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อนักศึกษาที่เหลืออยู่จ านวน 1 คน จบการศึกษา  
 ในการจัดการเรียนการสอนของพ้ืนที่น่านนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพ้ืนที่น่าน ได้พิจารณา
และมีความเห็นว่า ควรงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และปิดพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้ในพ้ืนที่น่าน เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีให้มีความเข้มแข็งก่อน และใน
ขณะเดียวกันควรพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการเกษตรขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ ส าหรับใช้กับพ้ืนที่น่านโดยเฉพาะ โดยอาศัยศักยภาพและ อัตลักษณ์ของพ้ืนที่น่าน ดังนั้น
ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในขณะนี้ จึงเป็นการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
 



อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง) 
1. ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา 
2. ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา 
3. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทนงศักดิ์ สัสดีแพง 
 

จ านวนนักศึกษา  
เขตพื้นที ่ จ านวนนักศึกษารับเข้า รวม 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

มทร.ล้านนา ล าปาง - 4 3 0 2 10 19 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 6 1 - - - - 7 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 4 2 - 1 - - 7 
มทร.ล้านนา น่าน - 1 2 1 1 - 5 

รวม 10 8 5 2 3 10 38 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

 ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิตมี
ผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่เป็นการ
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามเกณฑ์ และควรมี
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ควรมี
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรม มีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่าง
ชัดเจน องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
เพียงพอ 
 จุดเด่น/แนวทางเสริม  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. นักศึกษามาจากสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลาย  
3. อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนมาก และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความหลากหลาย 

เชี่ยวชาญตามกลุ่มวิชาชีพเลือก 
4. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยเพียงพอ 
5. ควรยกระดับผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบทความในวารสารวิชาการท่ีมี

ฐานข้อมูล TCI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานานาชาติ 
6. ควรมีการเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษา และการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ 
 
 



 จุดที่ควรพฒันา/แนวทางแก้ไข  
1. ควรมีการเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษา ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และการเขียนผลงานทางวิชาการ

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
2. ควรมีการติดตามเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีระบบ 
3. มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
4. สร้างระบบการประเมิน การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินของสาระรายวิชาในหลักสูตร การ

วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ 
 ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2560 คณะกรรมการพบว่าในการประเมินหลักสูตร ทาง
หลักสูตรได้แยกเล่ม มคอ. 7 เป็น 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ปี 48 และ 58 เนื่องจากเดิมมีการเรียนการสอน 4 
เขตพ้ืนที่ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2555) แต่ปัจจุบันได้ท าการปิดรับนักศึกษาในพ้ืนที่ พิษณุโลก น่าน และ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งในปี 2560 มีการเรียนการสอนเฉพาะที่เขตพ้ืนที่ล าปางเพียงแห่ง
เดียว (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) ท าให้คณะกรรมการพิจารณาเฉพาะของเกณฑ์ 58 โดยน าเอาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา (ตกค้าง ในพ้ืนที่ พิษณุโลก น่าน และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร) มา
ประเมินร่วมในเล่ม มคอ.7 (เกณฑ์ปี 58) และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. กรรมการประเมินมีความเห็นว่า กรณีที่หลักสูตรมีการเรียนการสอนมากกว่า 1 วิทยาเขต แต่ใช้
หลักสูตรเดียวกัน ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสอดคล้องกับ
จ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ 

2. การด าเนินการดังกล่าว ควรน าเสนอกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอ
ต่อ สกอ. เพ่ือรับทราบ 

2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  ลงวันที่  1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 1) อ.ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์ ประธานกรรมการ 
 2) รศ.ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ กรรมการ 
 3) อ.ดร.สุวรรณ  จันทร์อินทร์ กรรมการ 
 4) น.ส.เสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เลขานุการ 
 
3.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)  เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 
 



4. วันที่ท าการประเมิน 
 วันที่  11 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 ห้อง 80–605 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การ เกษตร  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  ครั้งแรกใน 3 พ้ืนที่คือ 1) สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร  2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน  ต่อมาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2554 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่สองเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 -2560 และด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน 4 พ้ืนที่ โดยเพ่ิม
พ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง    
 จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศและสังคมโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ
ของประเทศที่จะต้องพัฒนาทางด้านการเกษตรเพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศ และแข่งขันได้ในตลาดโลกและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน และการเปิดการค้าเสรี ทางคณะจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2560 โดยมี
ปรัชญาของหลักสูตรคือ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีความสามารถในการ
วิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ สังคมและตนเอง  
 ปัจจุบันได้มีการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 การปรับปรุงแล้วเสร็จผ่าน
การเห็นชอบจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างการพิจารณาเห็นชอบโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดด าเนินการโดยคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร ที่แต่งตั้งโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  และได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนใน 1 พ้ืนที่  คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  
 
7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

 -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจ้ง
ก าหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

 -   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของ
การรายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

 -  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
 



   2)  ระหว่างการประเมิน 
 -  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
 -  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการด าเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 -  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตาม

ข้อมูลที่ตรวจพบ 
   3)  หลังการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้หลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 
  

  



8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.50 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.00 น้อย 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.68 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.75 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.77 ปานกลาง 
 
 8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  
4 คุณสมบัติอาจารย์ผุ้สอน ผ่าน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ผ่าน  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ผ่าน  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ผ่าน  
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่าน  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ 10 

 
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

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

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. 10 ข้อ   10 ข้อ ผ่าน   10 ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.32 21.60 

=  4.32 4.32 
20 

=  4.00 4.00 
5 5 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) -  
=  .......... - 

 
=  ..........  -   

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปรญิญาโท) 

5.00 
43.33*5 

=  5 5.00 
40*5 

=  5 5.00 
40 40 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...6....   ผลรวม ..1.2..  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...2.... ผลรวม 0.4 
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ...1....   ผลรวม ..0.4..  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ...1....   ผลรวม ..1.0..  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ....... ผลรวม …….. 

               
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  4.66  4.50 

 

 

 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

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

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 3  3 3  2 2 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3  3 3  2 2 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3  3 3  2 2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  3  2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน   3 3   2 2 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)            
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  5 คะแนน 100  x 5 

=  5 

4.26 

100  x 5 
=  5 

4.03 

60 60 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 33 33.33 x 5 

=  2.78 
33.33 x 5 

=  2.08 
60 80 

ผศ.  1   คน รศ.       คน ผศ. 1  คน รศ.      คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 3 คะแนน  

  
126.66*5 

=  5 
66.67  x 5 

=  5 
40 40 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...2...   ผลรวม ..0.4..  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...2.....   ผลรวม ..0.4..  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ...4...   ผลรวม ..1.6..  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ...4....   ผลรวม ..1.6..  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ....1...   ผลรวม ...0.8..  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ....1...   ผลรวม ...1.0..  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์ 2 คะแนน  2 2.00  2 2.00 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  3.09  2.68 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

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

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 คะแนน   3 3   2 2 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3 คะแนน   3 3   2 2 
5.3 การประเมินผู้เรยีน 3 คะแนน    3 3   2 2 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา  11 ข้อ  

11 ข้อ 5 
 

11 ข้อ 5 
 แห่งชาติ   

  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ....11...  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ..11....  ข้อ 
 ท าได ้

..11.. ข้อ 
ท าไม่ได ้        

....-.... ข้อ 
ข้อที่ท าไม่ได ้

...-....    
ท าได ้

..11... ข้อ 
ท าไม่ได ้
..-... ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
.......-.....    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  3.50  2.75 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3 คะแนน   3 3   2 2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  3.00  2.00 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.43 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.77 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า  
กระบวนการ  ผลผลิต 

คะแนน
เฉลี่ย 

1.  การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

 
2.77 

 
 

2 - - 4.50 4.50 ดีมาก 
3.  นักศึกษา 3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4.  อาจารย์ 3 2.68 - - 2.68 ปานกลาง 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 2.00 3.00 - 2.75 ปานกลาง 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 2.29 2.75 4.50 2.77 ปานกลาง 
ผลการประเมิน  ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวันที่  11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

 จุดเด่น :   
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 2560 คณะกรรมการพบว่าในการประเมินหลักสูตร ทาง
หลักสูตรได้แยกเล่ม มคอ7 เป็น 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ปี 48 และ 58 เนื่องจากเดิมมีการเรียนการสอน 4 เขต
พ้ืนที่ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2555) แต่ปัจจุบันได้ท าการปิดรับนักศึกษาในพ้ืนที่ พิษณุโลก น่าน และ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งในปี 2560 มีการเรียนการสอนเฉพาะที่เขตพ้ืนที่ล าปางเพียงแห่งเดียว 
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) ท าให้กรรมการพิจารณาเฉพาะของเกณฑ์ 58 โดยน าเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา (ตกค้าง ในพื้นท่ี พิษณุโลก น่าน และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร) มาประเมินร่วมในเล่ม มคอ
7 (เกณฑ์ปี 58)  

 แนวทางปรับปรุง :   
1.  กรณีที่หลักสูตรมีการเรียนการสอนมากกว่า 1 วิทยาเขต แต่ใช้หลักสูตรเดียวกัน ควรแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และสอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ 
2.  การด าเนินการดังกล่าวควรน าเสนอกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอต่อ 

สกอ. เพื่อรับทราบ 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 จุดเด่น :   
  - 

 จุดที่ควรพัฒนา :   
1. ควรยกระดับผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบทความในวารสารวิชาการที่มี

ฐานข้อมูล TCI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานานาชาติ 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. ควรมีการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษให้กับศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 จุดเด่น :   
 1. นักศึกษามาจากสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลาย เช่น มหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยที่สอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นต้น 

 จุดที่ควรพัฒนา :   
1. ควรมีการเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษา และการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ 
2. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 แนวทางปรับปรุง :   
 1. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาให้กับนักศึกษา  
 2. ควรมีการติดตามเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีระบบ 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

 จุดเด่น :   
1. อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนมาก  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความหลากหลาย เชี่ยวชาญตามกลุ่มวิชาชีพเลือก 

 จุดที่ควรพัฒนา :   
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 จุดเด่น :   
 - 

 จุดที่ควรพัฒนา :   
 1. ขาดระบบการประเมินและการปรับปรุงพัฒนาผลการประเมินของการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

 แนวทางปรับปรุง :   
 1. สร้างระบบการประเมิน การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินของสาระรายวิชาในหลักสูตร การ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 จุดเด่น :   
 1. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยเพียงพอ 

 จุดที่ควรพัฒนา :   
 - 

 แนวทางปรับปรุง :   
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

วันที่  11 มิถุนายน 2561  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 6  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 10.00 น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

และแนะน 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 
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร ห้อง ห้อง 80–605 

1. อ.ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์           ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.เอมอร   ไชยโรจน์              กรรมการภายใน 
3. อ.ดร.สุวรรณ    จันทร์อินทร์          กรรมการภายใน 
4. น.ส.เสาวลักษณ์  พรหมมินทร์        เลขานุการ 

 
16.00 – 17.00 น.  น าเสนอผลการประเมิน 



 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน 

1. ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา พงษ์จันตา 
3. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทนงศักดิ์ สัสดีแพง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ 
5. ดร.นิอร  โฉมศรี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชยั  สุรพรไพบูลย์ 

 
 ตัวแทนนักศึกษา 

1. นายศรายุทธ  ศรีแก้วตู้ 
 
 ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. นายมาโนช  คัมพนาลัยสถิตย์ 
 

 ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  กองเงิน 

 
 
 
 
 
  



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

  

  

 
  



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่าน  

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.00 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต คะแนน 20 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด คน 1 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ - 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน  - 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด คน -  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 

คน - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่
นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน - 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด คน - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน - 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ 40 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 0.40 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.10 ชิ้น - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ชิ้น 2 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ชิ้น - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ชิ้น - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ชิ้น - 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 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=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


 

 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 4.03 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คน 3 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก คน 3 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 33.33 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 1 

 รองศาสตราจารย์ คน - 

 ศาสตราจารย์ คน - 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 66.67 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 2.0 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ชิ้น 2 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ชิ้น 4 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ชิ้น - 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ชิ้น - 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ชิ้น - 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 

การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน 
มคอ.2 ของหลักสูตรมีก่ีข้อ 

ข้อ 11 

 ท าได้    (ข้อที่........1-11.........) ข้อ 11 

 ท าไม่ได้  (ข้อที่.........-..............) ข้อ - 

  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที่  ๑๑๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (กลำง) 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

________________________________ 

 เพ่ือให้กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
มีประสิทธิภำพภำยใต้หลักกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด และสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  
โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
  องค์ประกอบ 
 ๑) นำยณัฐพงศ์ พยัฆคิน ประธำนกรรมกำร 
 ๒) รองศำสตรำจำรย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ ์ กรรมกำร 
 ๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะนุช รสเครือ กรรมกำร 
 ๔) นำงณปภัช พันธุ์แก้ว เลขำนุกำร 

  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
  องค์ประกอบ 
 ๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  รองศำสตรำจำรย์ศีลศิริ สง่ำจิตร กรรมกำร 
 ๓) นำงสำวอุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์       กรรมกำร 
 ๔) นำยจเร นะรำชำ เลขำนุกำร 

  ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  องค์ประกอบ 
 ๑) นำยชนันท์ภัสร์ รำษฎร์นิยม ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  นำงมิ่งขวัญ กันจินะ กรรมกำร 
 ๓) นำยนรินทร์       จิวิตัน กรรมกำร 
 ๔) นำงสำวธนิณี นิติธรรมบัณฑิต เลขำนุกำร 
 

๔. หลักสูตรวิทยำศำสตร.. 
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  ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  องค์ประกอบ 
 ๑)  นำยอนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เทพรัตน์ อ้ึงเศรษฐพันธ์ กรรมกำร 
 ๓) นำงสำวปภำวดี เนตรสุวรรณ       กรรมกำร 
 ๔) นำงสำววรัญญำ กันทะ เลขำนุกำร 

 ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
  องค์ประกอบ 
 ๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เนตรนภำ อินสลุด ประธำนกรรมกำร 
 ๒) รองศำสตรำจำรย์ปำริชำติ บัวเจริญ กรรมกำร 
 ๓) นำงสำวศิรดำ ปินใจ กรรมกำร 
 ๔) นำงอุมำพร เจริญธนำกุล เลขำนุกำร 

 ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  องค์ประกอบ 
 ๑) นำยเทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒) รองศำสตรำจำรย์เอมอร ไชยโรจน์ กรรมกำร 
 ๓) นำยสุวรรณ จันทร์อินทร์ กรรมกำร 
 ๔) นำงสำวเสำวลักษณ์ พรหมมินทร์ เลขำนุกำร 

 ๗. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
  องค์ประกอบ 
 ๑) นำงวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ประธำนกรรมกำร 
 ๒) นำงสำวกรรณิกำร์ ใจมำ กรรมกำร 
 ๓) นำยคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ กรรมกำร 
 ๔) นำยกิติศักดิ์ จอมวงค์ เลขำนุกำร 

 ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  องค์ประกอบ 
 ๑) นำยณัฐพงศ์ พยัฆคิน ประธำนกรรมกำร 
 ๒) นำยธีระ พร้อมเพรียง กรรมกำร 
 ๓) นำงสำวสำวิตรี สุวรรณรอ       กรรมกำร 
 ๔) นำงสำวกนิษฐำ ทองเป้ำ เลขำนุกำร 

 

๙. หลักสูตรวิทยำศำสตร์... 
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 ๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
  องค์ประกอบ 
 ๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนกนำถ ชูพยัคฆ์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒) นำงสุมลมำลย์ อรรถวุฒิชัย กรรมกำร 
 ๓) นำงน้ ำฝน คงสกุล กรรมกำร 
 ๔) นำยจเร   นะรำชำ เลขำนุกำร 
 
 อ านาจหน้าที่ 
 ๑. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
 ๒. ติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตร 
 ๓. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ/มหำวิทยำลัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพ่ือเร่งรัด
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
 ๔. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพของหลักสูตรตำมระบบ CHE QA Online เสนอต่อ
มหำวิทยำลัยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

                                                                              
    (นำยยรรยง   เฉลิมแสน) 

                                                                  คณบดีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
                 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


