
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที ่ 14 เดอืน มิถุนายน   พ.ศ. 2562 
 

 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในคุณภาพระดับน้อย 
โดยองค์ประกอบที่ 1 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 อยู่ในคุณภาพระดับดีมาก และ
องค์ประกอบที่ 3 – 6 อยู่ในคุณภาพระดับน้อย 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้พัฒนามา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พ.ศ. 2548 โดยในปีการศึกษา 2562 งดรับ
นักศึกษา เนื่องจากมีแผนปิดหลักสูตร ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน และมีจ านวนนักศึกษา
กรณีหลักสูตร 4 ปี และกรณีหลักสูตร 2 ปี ดังนี้ 
  การคงอยู่และอัตราการคงอยู่/การส าเร็จการศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 4 ปี) 

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า

(รุ่น) 

จ านวน
ที่

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ตามปีการศึกษา 
(ร้อยละ) 

ส าเร็จการศึกษา ตามปีการศึกษา (ร้อยละ) 
พ้น

สภาพ
ระหว่าง
ศึกษา  

(ร้อยละ) 2557 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561  รวม  

2557 17 
17 

(100%) 
15 

(88%) 
11 

(65%) 
8 

(47%) 
2 

(12%) 
- - 

6 
(35%) 

1 
(6%) 

7 
(41%) 

8 
(47%) 

2559 7 - - 
7 

(100%) 
7 

(100%) 
4 

(57%) 
- - - - 

0  
(0%) 

3 
(43%) 

 
  การคงอยู่และอัตราการคงอยู่/การส าเร็จการศึกษาและอัตราการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลักสูตร 2 ปี) 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า

(รุ่น) 

จ านวน
ที่

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ตามปีการศึกษา (ร้อยละ) ส าเร็จการศึกษา ตามปีการศึกษา (ร้อยละ) พ้น
สภาพ

ระหว่าง
ศึกษา  
(ร้อย
ละ) 

2557 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561  รวม  

2557 12 
10 

(83%) 
9 

(75%) 
1  

(8%) 
1 

(8%) 
- 

6 
(50%) 

1 
(8%) 

- - 
7 

(58%) 
5 

(42%) 

2558 5 - 
5 

(100%) 
5 

(100%) 
5 

(100%) 
1 

(20%) 
- - 

4 
(80%) 

1 
(20%) 

5 
(100%) 

-1  
(-20%) 

2559 1 - - 
1 

(100%) 
1 

(100%) 
- - - - 

1 
(100%) 

1 
(100%) 

0 (0%) 

 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

 ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิตมี

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานฯ และบัณฑิตปริญญาตรีส่วนใหญ่มีงานท า  องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา หลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ และไม่มีแผนการจัดท า
โครงการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ อาจารย์มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ แต่ไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ควรมีการประเมินกระบวนการและการปรับปรุง
กระบวนการที่ เป็นรูปธรรม และผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่ผ่านเกณฑ์  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรไม่มี
ห้องปฏิบัติการเฉพาะ แต่ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของส่วนกลาง 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม (3-6ข้อ) 
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์มีมาก  
- หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริง ช่วยสร้างความเข้าใจในรายวิชา และควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

การท าปฏิบัติการทั้งในห้องเรียนและหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ  

 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข (3-5 ข้อ) 
- ไม่พบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นเฉพาะหลักสูตร ควรจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษา 

โดยเน้นคุณลักษณะบัณฑิตตามวัตถุประสงค์หลักสูตรเป็นหลัก  
- ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
- ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่ผ่านเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 
- หลักสูตรควรให้ความส าคัญในการออกแบบสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในธรรมชาติหลักสูตรและแนวทางการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง 
- คณะควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเฉพาะของหลักสูตร  
- หลักสูตรควรประชุมพัฒนาแนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
เป็นรูปธรรม 

- หลักสูตรต้องมีการวางแผนการท าภาระงานอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินภาระ
งาน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียอัตราก าลัง 

- หลักสูตรควรมีการประชุมทบทวนรายละเอียดรายวิชาทั้งหมด เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้
ทันสมัยตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเชิญผู้ประกอบการ หรือตัวแทนจาก
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงศิษย์เก่ามาเป็นกรรมการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตร 



2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  ลงวันที่  5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ในวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 1) ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล  ประธานกรรมการ 
 2) นางนพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล กรรมการ 
 3) นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ  กรรมการ 
 4) น.ส.เสาวลักษณ์  พรหมมินทร์ เลขานุการ 
 
3.   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)   เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 

 
4. วันที่ท าการประเมิน 
 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุมวันที่ 3 มีนาคม 2555 และเปิดด าเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต
วิชาชีพภูมิทัศน์ให้เป็นทรัพยกรบุคคลในการท างานทางวิชาชีพภูมิทัศน์ตามความต้องการตลาดแรงงาน เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพภูมิทัศน์ที่มีทักษะในการวางผังออกแบบ จัดสร้าง  ดูแล รักษา เลือกใช้วัสดุ ด าเนินการทาง
ธุรกิจภูมิทัศน์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพภูมิทัศน์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ต่อวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ 
 เนื่องจากหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดติดต่อกันหลายภาค
การศึกษา ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 จึงงดรับนักศึกษา และมีแผนด าเนินการขอปิดหลักสูตรดังกล่าว  
 
 
 
 



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/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.14 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 1.00 น้อย 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 1.89 น้อย 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 0.75 น้อย 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 น้อย 

คะแนนรวม 1.61 น้อย 



 
 8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

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

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
-  

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
-  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ 3 

 
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

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

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. 3   3 ข้อ ผ่าน   3 ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.52 18.08 

=  4.52 4.52 
18.08 

=  4.52 4.52 
4 4 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 3.64 72.72*5 
=  3.64 3.64 

75.00*5 
=  3.75 3.75 100 100 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปรญิญาโท) 

 
 

=  ..........  
 

=  .......... 
 

   

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 ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  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 ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม ........ 

   -   - 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  4.08  4.14 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา -  - -  1 1.00 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4  4 4.00  1 1.00 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา 1  1 1.00  1 1.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  2.50  1.00 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

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

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน   2 2.00   2 2.00 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)            
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 3 0 

=  0 

1.67 

0 
=  0 

1.67 

5 5 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 3 0 

=  0 
0 

=  0 
5 5 

ผศ. 0   คน รศ.  0   คน ผศ. 0   คน รศ.  0   คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 3 คะแนน  

  
100*5 

=  5 
100*5 

=  5 
5 5 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 1   ผลรวม 0.20  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 6  ผลรวม 4.80  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์ 2  2 2.00  1 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  1.89  1.89 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 1   1 1.00   1 1.00 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 2   2 2.00   1 1.00 
5.3 การประเมินผู้เรยีน 2   2 2.00   1 1.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา  12 ข้อ  

12 ข้อ 4.50 
 

9 ข้อ 0.00 
 แห่งชาติ   



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

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

  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  13  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  13  ข้อ 
 ท าได ้

12 ข้อ 
ท าไม่ได้         
1 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
ข้อ 13    

ท าได ้
9 ข้อ 

ท าไม่ได ้
4 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
ข้อ 7,11,13,14    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  2.38  0.75 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1    1.00   1 1.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  1.00  1.00 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.44 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 1.61 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง ระดับคุณภาพ น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  คะแนนผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า  
กระบวนการ  ผลผลิต 

คะแนน
เฉลี่ย 

1.  การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 
 

2 - - 4.14 4.14 ดีมาก 

3.  นักศึกษา 3 1.00 - - 1.00 น้อย 
4.  อาจารย์ 3 1.89 - - 1.89 น้อย 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 1.00 0.67 - 0.75 น้อย 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 1.38 0.75 4.14 1.61 น้อย 
ผลการประเมิน  น้อย น้อย ดีมาก  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวันที่ 14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 จุดเด่น :   
 ....-............................................................................................................................. ......................... 
.................................................................................................................................................... ...................... 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 .....-................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 แนวทางปรับปรุง :   
 ......-............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จุดเด่น :   
 ....-............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ....-........................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 แนวทางปรับปรุง :   
 ....-............................................................................................................................. ......................... 
........................................................................ ..................................................................................................  
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
 จุดเด่น :   
 ...-............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ .............................................................. 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ....-............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 ....-.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 



 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ......-............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ไม่สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดได ้..................................................................... 
............................................................................................................... .......................................................... 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรให้ความส าคัญในการออกแบบสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในธรรมชาติหลักสูตรและแนวทางการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง……………….. 
 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ......-............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษายังไม่แสดงความสอดคล้องกับคุณลักษณะนักศึกษาตามวัตถุประสงค์
หลักสูตร และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ............................................................................................ 

 
 แนวทางปรับปรุง :   

- สาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถจัดท าโครงการได้เองอาจเนื่องมาจากการขาดงบประมาณสนับสนุน  การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ จึงขึ้นกับความต้องการของหน่วยงานภายนอกเป็นหลัก ดังนั้นหลักสูตรควรรวบรวมกิจกรรมที่
มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและมีตารางเวลาที่แน่นอนมาใช้ประกอบการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ทั้งแบบได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

- หลักสูตรควรมีการจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาโดยเน้นคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์หลักสูตรเป็น
หลัก เช่น การส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพของนักภูมิทัศน์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักภูมิทัศน์  การส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุในรายงานประเมินตนเองเป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นตาม
ประเพณี หรือกิจกรรมที่เป็นการด าเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัย เช่น พิธีไ หว้ครู งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ โครงการเปิดรั้วราชมงคล 

  



 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ...-............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ .................................................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ไม่พบว่ามีการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา.......................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรประชุมพัฒนาแนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้ การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อม และการพัฒนานักศึกษา……………………………… 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 ...-............................................................................................................................. .......................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ...-............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ .................................................................. 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรต้องมีการวางแผนการท าภาระงานอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินภาระงาน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการสูญเสียอัตราก าลัง................................................................................................................... 
 
 
  



 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
จุดเด่น :   

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อยู่ในระดับสูง.....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรมีการติดตามการผลิตเอกสารทางวิชาการของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง........................... 
............................................................................................................................ ............................................ 
 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 ....... -.............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ .............................................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 .........-............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 ...... -....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 จุดเด่น :   
 ...... -.............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ................................................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ระบบของการออกแบบรายวิชาเพ่ือให้มีความทันสมัยยังไม่ชัดเจน...................................................... 
............................................................................. ............................................................................................. 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรมีการประชุมทบทวนรายละเอียดรายวิชาทั้งหมด เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเชิญผู้ประกอบการ หรือตัวแทนจากหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงศิษย์เก่า
มาเป็นกรรมการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตร.................................................................................................... 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 จุดเด่น :   
 ...... -............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ...... -............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ .................................................................. 
 
 แนวทางปรับปรุง :   

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งท าให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามหลักสูตรควรให้
ความส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการท าปฏิบัติการทั้งในห้องเรียนและหน่วยงานอ่ืนที่มีความพร้อม
ด้านห้องปฏิบัติการ (การสร้างภาคีความร่วมมือ)............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
 จุดเด่น :   
 .....-............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 เกณฑ์การประเมินผู้เรียนไม่ชัดเจน......................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกด้านให้กับอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน และควบคุม ติดตาม ให้มีการน ามาใช้ (โดยกระบวนการทวนสอบ) ...................................... 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จุดเด่น :   
 ......-............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 มีหลายตัวชี้วัดที่ไม่สามารถด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  

- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
  ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา 
- ระดับการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร   
- ภาวะการมีงานท าของนักศึกษาภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา   
- บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์ที่ กพ.ก าหนด 

 แนวทางปรับปรุง :   
 หากมีการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาถึง
สาเหตุที่ท าให้ไม่บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จุดเด่น :  
 .....-............................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 .....-............................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................................................... ................................ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญในการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติการ.....................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน 

1. มีความต้องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร โดยจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ แต่ยังขาด
แคลนงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าโครงการ 

2. มีความต้องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยร่วมเป็นทีมแนะแนวกับมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
1. ประทับใจในความดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิด ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
2. ชอบการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง แต่อยากให้เพ่ิมการปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ และเห็นว่า

อุปกรณ์การเรียนการสอน และปฏิบัติการยังไม่พร้อม 
3. เป็นห่วงความปลอดภัยของทรัพย์สินในอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ เนื่องจากขาดนักการ 

แม่บ้าน ประจ าอาคาร 
4. มีความต้องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยร่วมเป็นทีมแนะแนวกับอาจารย์และ

มหาวิทยาลัย 
5. ต้องการให้หลักสูตรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิทัศน์ให้มากข้ึน 
6. ต้องการให้ปรับวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจและรู้จักหลักสูตรมากข้ึน 

 
 
 



 

ภาคผนวก  ก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ชั้น ๓  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ล าปาง 
---------------------------------- 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กลา่วชี้แจงวตัถุประสงค์ของการประเมินและแนะน า

ทีมงานฯ 
- หลักสูตร ทล.บ เทคโนโลยีภูมิทศัน์ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล            มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
๒. อาจารย์นพรัตน์              เตชะพันธ์รัตนกลุ   มทร.ล้านนา 
๓. อาจารย์คงศักดิ์               ตุ้ยสืบ                มทร.ล้านนา  
๔. นางสาวเสาวลักษณ์         พรหมมินทร์         มทร.ล้านนา  
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์    สุระวัง       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๖. อาจารย์นรินทร์                    จิวิตัน         มทร.ล้านนา 
๗. อาจารย์มิ่งขวัญ                    กันจินะ        มทร.ลา้นนา 
๘. นางสาวธนิณี                      นิติธรรมบัณฑิต  มทร.ล้านนา ล าปาง 
หลักสูตร วท.ม เทคโนโลยีการเกษตร 
๙. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์            โทณลักษณ์    มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 
๑๐.  อาจารย์ ดร.ณภัทร             ทิพย์ศรี         มทร.ล้านนา เชยีงราย 
๑๑.  อาจารย์ ดร.ปภาวดี             เนตรสุวรรณ   มทร.ล้านนา  เชยีงราย 
๑๒.  นางอุมาพร                       เจริญธนากุล   มทร.ล้านนา   
หลักสูตร วท.ม พืขศาสตร ์
๑๓. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์           จรัสรัตนไพบูลย์  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ – แพร ่
๑๔. อาจารย์ ดร.วิพรพรรณ์        เนื่องเม็ก          มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๕. อาจารย์ ดร.อุษณีย์ภรณ์       สร้อยเพ็ชร์       มทร.ล้านนา พษิณุโลก 
๑๖. นางสาววรัญญา                 กนัทะ             มทร.ลา้นนา 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสตูร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. น าเสนอผลการประเมนิ 

หมายเหตุ :๑.พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา๑๔.๓๐ น. 
 

 
 
 



 

ภาคผนวก  ข 
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. นักศึกษา 
 1.1 รายช่ือนักศึกษาสัมภาษณ์ 
 1. นางสาวกชกร ค าพุธ 
 1.2 การสัมภาษณ์ 

1. ประทับใจในความดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิด ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
2. ชอบการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง แต่อยากให้เพ่ิมการปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ และเห็นว่า

อุปกรณ์การเรียนการสอน และปฏิบัติการยังไม่พร้อม 
3. เป็นห่วงความปลอดภัยของทรัพย์สินในอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ เนื่องจากขาดนักการ 

แม่บ้าน ประจ าอาคาร 
4. มีความต้องการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยร่วมเป็นทีมแนะแนวกับอาจารย์และ

มหาวิทยาลัย 
5. ต้องการให้หลักสูตรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิทัศน์ให้มากข้ึน 
6. ต้องการให้ปรับวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจและรู้จักหลักสูตรมากข้ึน 

2. ศิษย์เก่า 
 2.1 รายช่ือศิษย์เก่าสัมภาษณ์ 
 1. นายอรุโณชา บังเมฆ 
 2.2 การสัมภาษณ์ 

1. หลักสูตรควรเตรียมการส าหรับการเทียบมาตรฐานเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพด้านภูมิ
สถาปัตยกรรม ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท า 

2. อยากให้ในวิชาแกนที่ต้องเรียนกับหลักสูตรอื่นมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผลที่เหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบสายตรง 

3. การแนะแนวประชาสัมพันธ์ควรมีความชัดเจน 
4. มีความประทับใจที่ครูผู้สอนปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและธรรมชาติของหลักสูตร เช่น การปรับเนื้อหาในรายวิชา
เคมีให้เน้นไปทางเคมีในพืช เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ 

5. ก่อนให้นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การไม่ทิ้งงาน 

6. ต้องการให้บรรยากาศในมหาวิทยาลัยช่วงกลางคืนสว่างข้ึน เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย



 

3. ผู้ใช้บัณฑิต 

 3.1 รายช่ือผู้ใช้บัณฑิตสัมภาษณ์ 
 1. นายชูสกุล สุทธน ู
 3.2 การสัมภาษณ์ 

1. ต้องการให้เพิ่มทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประกอบ
อาชีพในอนาคต หรือการขยายธุรกิจในระดับต่างประเทศ 

2. ต้องการให้หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่การเลือก
แหล่งฝึกงาน ให้ตรงกับสาขาอาชีพที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

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

  

  

 
  



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. ผ่าน  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 18.08 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 4 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 75.00 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 9 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 12 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

คน 12 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 9 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน - 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 13 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน - 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด คน - 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ร้อยละ - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.10 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน - 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 0 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 1.67 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 5 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 0 

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


 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 0 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 0 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 0 

 รองศาสตราจารย ์ คน 0 

 ศาสตราจารย ์ คน 0 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 100 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน - 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน - 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน 6 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน - 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 69.23 

การด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน มคอ.2 ของ
หลักสตูรมีกี่ข้อ 

ข้อ 13 

 ท าได้    (ข้อท่ี 1-6,9,12,15 ) ข้อ 9 

 ท าไม่ได้  (ข้อที ่7,11,13,14) ข้อ 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


