
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที ่ 7 มิถุนายน 2562 
 
 
 



 
1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกล
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้
ด าเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 
2562 โดยหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน และมีจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 23 คน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของสกอ. 6 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

น าเข้า  
กระบวนการ  ผลผลิต 

คะแนน
เฉลี่ย 

1.  การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 
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2   3.92 3.92 ด ี

3.  นักศึกษา 3 2.67   2.67 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 2.81   2.81 ปานกลาง 
5.  หลักสตูรการเรยีนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 1.00 1.83  1.63 น้อย 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1  2.00  2.00 น้อย 
รวม 13 2.19 1.88 3.92 2.52 ปานกลาง 

ผลการประเมิน  
ปาน
กลาง 

น้อย ดี  

 จากตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องจักรกลเกษตร พบว่า องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน หลักสูตร ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ  
 และมีผลการประเมินตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2-6 เป็นดังนี้ ในภาพรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
2.52 อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนรายองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 
อยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.67 อยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.81 อยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 1.63 อยู่ในระดับ น้อย และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู่ในระดับน้อย 
  
 



               ถ้าพิจารณาด้านปัจจัยน าเข้า (องค์ประกอบที่ 3,4 และ 5) ได้คะแนนเฉลี่ย 2.49 ที่ระดับปานกลาง 
ด้านกระบวนการ (องค์ประกอบที่ 5 และ 6) ได้คะแนนเฉลี่ย 1.88 ที่ระดับน้อย และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(องค์ประกอบที่ 2) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 ที่ระดับดี  โดยหลักสูตรมีจุดเด่นจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีจุดที่ควรพัฒนา มากที่สุด คือ กระบวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 

ตารางเปรียบเทียบผลประเมินปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 

องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.02 3.92 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 2.67 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 1.37 2.81 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 0.75 1.63 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 2.00 

คะแนนรวม 1.86 2.52 
ผลประเมิน น้อย ปานกลาง 

  

2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง
แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจ าปีการศึกษา 2561  ลงวันที่ 5 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 1) นายรชฏ เชื้อวิโรจน ์ ประธานกรรมการ 
 2) นายไกรลาศ ดอนชัย กรรมการ 
 3) นายนรินทร์ จิวิตัน กรรมการ 
 4) นางสาวสุดาพร ปัญญาดี 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 7 มิถุนายน 2562 
 

5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 

6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
 หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตรแต่เดิมใช้ชื่อว่าเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเริ่มเปิดการเรียนสอนครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง และเริ่มพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ในปีพ.ศ. 2555 และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นเครื่องจักรกลเกษตร ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในวันที่ 3 มีนาคม 2555 และสกอ.รับทราบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และ
เปิดด าเนินการจัดการเรียนการอสนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป ในปี
การศึกษา 2560 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกล
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 ได้รับ
อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 114 เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2561 และได้รับการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้หลักสูตรผ่านระบบ 
CHECO เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เลขรหัสหลักสูตร 25531961103178 

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  
   -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า  
   - ตัวแทนนักศึกษา  
   - ตัวแทนผู้ประกอบการ  
 

8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 

8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ  ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.92 ด ี
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 2.81 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.63 น้อย 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.52 ปานกลาง 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์  
2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร ผ่านเกณฑ ์  
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์  
4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน ผ่านเกณฑ ์  
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่านเกณฑ ์  

รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ ์ 5 ข้อ 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์  
2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร ผ่านเกณฑ ์  
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่านเกณฑ ์  
4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน ผ่านเกณฑ ์  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
-  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) -  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์   -  
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา -  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบั

บัณฑิตศึกษา 
-  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่านเกณฑ ์  
รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ ์ 5 ข้อ 

 
 
สรุปผลการประเมิน 
  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ.    5 ข้อ ผ่าน   5 ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  21*100 

=  91.30 4.15 
13*100 

=  56.52 4.27 
23 23 

2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 21*100 
=  91.30 4.57 

15*100 
=  71.43 3.57 

23 21 
2.2  (ระดับปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
 ปริญญาโท ท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

 
=  ..........  

 
=  .......... 

 
   

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  4.36  3.92 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา   ระดับ 5 5.00  ระดับ 3 3 คะแนน 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   ระดับ 5 5.00  ระดับ 3 3 คะแนน 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา   ระดับ 3 3.00  ระดับ 2 2 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  4.33  2.67 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์    ระดับ 5 5.00   ระดับ 2 2 คะแนน 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)     4.44     4.44 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (1 คน)  20*5   

=  5.00 

 

20*5   
=  5.00 

 

20 20 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  40*5 

=  3.33 
40*5 

=  3.33 
60 60 

ผศ.  2    คน รศ.       คน ผศ. 2  คน รศ.      คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  20*5 

=  5.00 
28*5 

=  5.00 
20 20 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ..7...   ผลรวม 1.0  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ..7...   ผลรวม 1.4  
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 ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์   ระดับ 4 4.00  ระดับ 2 2 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  4.48  2.81 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร    ระดับ 5 5.00    ระดับ 1 1 คะแนน 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน    5+5+5+4/4 4.75   ระดับ 1 1 คะแนน 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

5.3 การประเมินผู้เรยีน    5+5+5/3 5.00   ระดับ 1 1 คะแนน 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา    

ระดับ 5 5.00 
 

 3.50 
 แห่งชาติ   

  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  10  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  10  ข้อ 
 ท าได ้

10 ข้อ 
ท าไม่ได้          
0 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
.........    

ท าได ้
8 ข้อ 

ท าไม่ได ้
6,7 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
.............    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  4.94  1.63 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    ระดับ 4 4.00   ระดับ 2 2 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  4.00   
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 4.53 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.52 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
1.  การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6    

2   3.92 3.92 ดี 

3.  นักศึกษา 3 2.67   2.67 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 2.81   2.81 ปานกลาง 
5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 1.00 1.83  1.63 น้อย 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1  2.00  2.00 น้อย 

รวม 13 2.19 1.88 3.92 2.52 ปานกลาง 
ผลการประเมิน  ปานกลาง น้อย ดี  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้  1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 ข้อเสนอแนะ :   
 - 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรน าผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน
ไปท าการวิเคราะห์คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละด้านเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรสร้างความเข้าใจให้กับบัณฑิตในการตอบแบบประเมินภาวะการมีงานท าโดยเฉพาะบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพอิสระ 

 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แนะแนวเพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
ที่ก าหนดไว้ 

- ควรมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารายกลุ่มตามความเหมาะสมของ
พ้ืนฐานนักศึกษา และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป 

 
ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่
ชัดเจน และครอบคลุมทุกกลุ่มทักษะ 

 



 

ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรวางระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจน และก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   

-  

 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นแนวโน้ม
การบริหารหลักสูตรที่ดีขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีการทบทวนระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรโดยค านึกถึงคุณภาพของบัณฑิตเป็น
หลัก 

ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรวางแผนการด าเนินงานการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 



 

 
ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน มคอ.7 มาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือผลการประเมินการเรียนรู้ในปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- หลักสูตรควรรายงานจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าไปวิเคราะห์ความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- หลักสูตรควรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือน าไป
วิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

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

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

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

หลักสูตร สถานที่ตรวจประเมิน 

วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

และแนะน าทีมงานฯ 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

นักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  น าเสนอผลการประเมิน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
1. นายวิทยา พรหมพฤกษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร 
2. ผศ.นพดล ตรีรัตน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผศ.บุญเจิด กาญจนา อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. น.ส.สุกัญญา ทับทิม  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. นายวรกฤช ดอนค าเพ็ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/เลขานุการหลกัสูตร 
6. ผศ.กฤษดา กาวีวงศ์  อาจารย์ผู้สอน 
7. อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น  อาจารย์ผู้สอน 

รายช่ือตัวแทนนักศึกษา 
1. นายจรัส  แซมี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
2. นายสุวิชช ์ มโนปัญญาทิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
3. นายจิระยุ ภู่ยิ้ม  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
4. น.ส.วชัราวลี ต้งพินิจ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

รายช่ือตัวแทนศิษย์เก่า 
1. นายทนงศักดิ์ ดีใจ     

รายช่ือตัวแทนสถานประกอบการ 
1. นายสุภกร บุญรวม   

  



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

 

  
ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงาน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/ตัวแทนศิษย์เก่า 

  

ประธานสรุปผลการประเมินด้วยวาจา 
 
 



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

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

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. ผ่าน  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.27 
 - ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 1,387 
 - จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 13 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี  (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 3.57 

 - จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 15 
 - จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 21 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน   
 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

คน 21 

 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
  (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 15 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน 0 
 - จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 23 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
 ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ - 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด คน - 
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

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 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 4.44 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 
 - จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 5 
 - จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 1 

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 40 
 - จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 2 

 รองศาสตราจารย ์ คน 0 

 ศาสตราจารย ์ คน 0 
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 28 
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ 1.4 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 7 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน 0 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน 0 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน 0 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน 0 
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 าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติ 

ร้อยละ 80 

 - การด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  แห่งชาติ ใน มคอ.2 ของหลักสูตรมีกี่ข้อ 

ข้อ 10 

 ท าได้    (ข้อท่ี 1,2,3,4,5,9,10,11) ข้อ 8 

 ท าไม่ได้  (ข้อที่ 6,7) ข้อ 2 

 ข้อที่ยกเว้น ไม่ประเมิน   (ข้อที่ 8) ข้อ 8 
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่าและสถานประกอบการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ตัวแทนสถานประกอบการ 

- บัณฑิตที่เข้าท างานมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพียงแต่เมื่อเริ่ม
ปฏิบัติงานครั้งแรก จะต้องมีช่างผู้มีประสบการณ์คอยให้ค าแนะน า  

- บัณฑิตสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- หลักสูตรควรประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครงานให้กับนักศึกษาทราบเนื่องจากในอนาคต

บริษัทมีนโยบายเพิ่มเครื่องจักรกล และต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้น  
ตัวแทนนักศึกษา/ตัวแทนศิษย์เก่า 

- หลักสูตรควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเกิดแนวคิดใหม่ๆ อาจไปศึกดูงานในสถานประกอบการที่
อยู่ในพ้ืนที่ (จ.พิษณุโลก) ไม่จ าเป็นต้องออกไปนอกเขตพ้ืนที ่ 

- หลักสูตรควรจัดให้มีหน่วยกิตรายวิชาช่างเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากกว่าการ
จัดการเรียนสอนด้วยทฤษฎี 

- หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


