
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดบัหลกัสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  พษิณุโลก 
วนัที่ 10  มิถุนายน  2563 

 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562  (site visit)  เม่ือวนัท่ี 10  มิถุนายน 2563 โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน จ านวน 6 
องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี ตามระบบประกนัคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตรของ สกอ.โดยมีผลการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 
 หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพระดบัดี (3.28 คะแนน) ดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดคุ้ณภาพ
ระดบัปานกลาง ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ดา้นกระบวนการ ไดคุ้ณภาพระดบัดี ผลการประเมิน 
3.25 คะแนน และดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก ผลการประเมิน 4.30  คะแนน 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรรายองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ มีผลการ
ประเมินดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน ผลการประเมิน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ผลการประเมิน 4.30 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์ผลการประเมิน 3.33 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเ้รียน ผลการประเมิน 3.00 คะแนน 
ไดคุ้ณภาพระดบัปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัปานกลาง 
 
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ท่ี 50/2563 เ ร่ืองแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  ลงวนัท่ี 15 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท าหน้าท่ีประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา  พิษณุโลก     ในวนัท่ี 10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  ดงัน้ี 
 

 1) ผศ.ดร.ปิยวรรณ   ศุภวทิิตพฒันา ประธานกรรมการ 
 2) ผศ.กานตธี์รา      โพธ์ิปาน             กรรมการ 
 3) อาจารย ์ดร.เอกรัฐ   ชะอุ่มเอียด              กรรมการ 
 4) อาจารย ์ดร.โสภณา   ส าราญ เลขานุการ 
 



3.   วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
1)   เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 
3) เพื่อใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
4) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยนัความมีคุณภาพของการด าเนินงาน

ปัจจุบนั 
 
4. วนัทีท่ าการประเมิน 
 10   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 ณ หอ้งประชุม 1423 อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก      
 
6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศ
จดัตั้ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ข้ึนแทนสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 
พ.ศ. 2548  โดยให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวิธี งบประมาณในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123  ตอนท่ี 118 ลงวนัท่ี 27
พฤศจิกายน พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการได้จดัแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์  และ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกดัในสาขา 
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการเรียนการ สอนใน3 เขตพื้นท่ีไดแ้ก่
มทร. ลา้นนา ล าปาง น่าน และพิษณุโลก ซ่ึงมีการเปิดหลกัสูตรคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2553 มีการปรับปรุง
หลกัสูตรในปี พ.ศ.2555 และปัจจุบนัใช้หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยปรับปรุงและหลอมรวมจาก
หลกัสูตรวิทยาศาสตร บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง 2555) 
และหลกัสูตรวิทยาศาสตร บณัฑิต สาขาวิชาพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง 2555) โดยส่ง
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง 2560) ท่ี



ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ หลกัสูตรเม่ือวนัท่ี 6 พ.ค.2560  และสกอ.ส่งคืน
หลกัสูตรพร้อมขอ้คิดเห็นเพื่อการทบทวนปรับปรุงแกไ้ข เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ไดรั้บอนุมติัจากสภา
วิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมคร้ังท่ี 121 เม่ือวนัท่ี 7 ธ.ค. 2560 ได้รับ
อนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ในการประชุมคร้ังท่ี 114 เม่ือ วนัท่ี 5 ม.ค. 2561และ
ใชเ้ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร. ลา้นนา พิษณุโลก มีภารกิจหลกัในดา้นการ 
จดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยการด าเนินงาน 
ร่วมกนัระหวา่งคณาจารยแ์ละนกัศึกษา  ท่ีมุ่งเนน้การสร้างบณัฑิต  Hands on ท่ีมีความสามารถปฏิบติังานได ้
จริง เป็นบณัฑิตนกัปฏิบติัตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ฯ ท าให้สามารถสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้มากมายจาก 
การเรียนการสอนและการวจิยั ท่ีสามารถน าเสนอสู่สาธารณชน ในรูปแบบของการบริการวชิาการดา้นต่าง ๆ 
ซ่ึงแสดงออกถึงอตัลกัษณ์บณัฑิตนกัปฏิบติั รวมทั้งเผยแพร่เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ลา้น พิษณุโลก คือ  “ เกษตรปลอดภยั ”  ทั้งน้ีหลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไดก้ าหนด 
ปณิธาน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญาของทางมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
 ปรัชญา :  มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน  
 ปณิธาน : สร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

ท่ีจะไป พฒันาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อย่างย ัง่ยืน และด 
าเนินชีวิตอย่าง เป็นสุข พึ่ งพาตนเองได้ วิสัยทัศน์: ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี
คุณธรรม คุณภาพ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี เสริมสร้างทกัษะ ดว้ยงานวิจยั และ
บริการวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ  

 พนัธกิจ : 1. จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพสู่มาตรฐานสากล   
2. สร้างงานวิจัย นวตักรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ และการบริการวิชาการท่ีมี 
คุณภาพ เป็นท่ียอมรับ   

   3. สนบัสนุน และพฒันากิจกรรมส่งเสริมทกัษะของนกัศึกษา 
  กลยทุธ์:  1. สร้างอตัลกัษณ์การเรียนการสอนดา้นวิชาชีพท่ีเป็นเลิศ ในระดบัภูมิภาค ยึดการ

จดัการศึกษาเทียบเคียงสากล   
2. ผลิตงานวิจยั นวตักรรม เทคโนโลยีใหม่ หรือจดัให้บริการวิชาการท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัภูมิภาค   

   3. ผลกัดนัผลงานทางวชิาการ หรือทกัษะปฏิบติัของนกัศึกษาเขา้สู่เวทีระดบัชาติ 
 
  



7. วธีิการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน และแจง้
ก าหนดการใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การรายงานขอ้มูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการด าเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายนืยนัผลคะแนนตาม

ขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
  3)  หลงัการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
   -  จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่หลกัสูตร เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 
  
 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   - ตวัแทนอาจารยผ์ูส้อน (ถา้มี) 
   - ตวัแทนศิษยเ์ก่า (ถา้มี) 
   - ตวัแทนนกัศึกษา (ถา้มี) 
   - ตวัแทนผูป้ระกอบการ (ถา้มี) 
 
 
 
  



8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ตามตวับ่งช้ีของ สกอ. 6 
องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี 
 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ  ดังนี ้

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมนิ 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การก ากบัมาตรฐาน  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต 4.30 ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 3.33 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.28 ด ี

 
 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
2 คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
3 คุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
4 คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน   
10 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   

รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมิน 
   ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร    ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
 
 
 



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.    ....5.... ขอ้ ผา่น   .....5... ขอ้ ผา่น 
องค์ประกอบที ่2 : บณัฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  - 

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

=  ....4.37.... 4.37 
- - 

2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 10*100 
=  4.23 4.23 

10*100 
=  ....4.23..... 4.23 

13 13 
2.2  (ระดบัปริญญาโท)  ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั 
 ปริญญาโท ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

 
- 

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

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

- - - 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน า้หนัก 

ค่าน ้ าหนกั 0.10 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.10 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม ........ 

       
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่2  -  4.30 



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

องค์ประกอบที ่3 : นกัศึกษา 
3.1  การรับนกัศึกษา   - 3.00  - 3.00 

3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา   - 3.00  - 3.00 

3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา   - 3.00  - 3.00 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่3  3.00  3.00 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์    - 3.00   - 2.00 
4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.3)    - 5.00    - 5.00 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก   3*100 

=  5.00 

 

3*100 
=  5.00 

 

5 5 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท่ี์ประจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  5*100 

=  5.00 
5*100 

=  5.00 
5 5 

ผศ.   5   คน รศ.   -    คน ผศ.  5   คน รศ.   -   คน 
 4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  20*5 

=  5.00 
20*5 

=  5.00 
20 20 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน า้หนัก 

ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ....5....   ผลรวม ..1.00. ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ...5.....   ผลรวม .1.00.. 
ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน ้ าหนกั 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์   - 3.00  - 3.00 
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่4  3.67  3.33 

องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร    - 3.00   - 2.00 
5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน    - 3.00   - 3.00 
5.3 การประเมินผูเ้รียน    - 3.00   - 2.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษา   - 

- 5.00 
- 

- 
 

5.00 
 แห่งชาติ - -  

 ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....10......  ขอ้ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....10......  ขอ้  
ท าได ้

..10... ขอ้ 
ท าไม่ได ้
..-... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได ้
ขอ้ ………. 

ท าได ้
..10... ขอ้ 

ท าไม่ได ้
..-... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได ้
ขอ้…… . 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่5  3.50  3.00 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้    - 3.00   - 3.00 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่6  3.00  3.00 

  คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 3.53 คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 3.28 

ระดบัคุณภาพ ด ี ระดบัคุณภาพ ด ี

 
 
 



ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

จ านวนตวับ่งช้ี  
ผลการประเมนิ 

ปัจจยัน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การก ากบัมาตรฐาน  ได้มาตรฐาน 

2.  บณัฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้ใ
น

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2-

6 
   

2   4.30 4.30 ดีมาก 

3.  นกัศึกษา 3 3.00   3.00 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 3.33   3.33 ด ี

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 4 2.00 3.33  3.00 ปานกลาง 

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 1  3.00  3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.00 3.25 4.30 3.28 ด ี

ผลการประเมนิ  ปานกลาง ดี ดีมาก  
 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 

 ตวับ่งช้ีท่ีเป็นกระบวนการ 
- การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินขั้นตอนการด าเนินงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และ

ควรจะปรับปรุงขั้นตอนไหนจึงจะท าใหเ้กิดการพฒันา 
- การปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการ ต้องระบุว่าปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการขั้นตอนใด 

อยา่งไร  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลท่ีเกิดข้ึนมาจากการด าเนินงาน

ตามขั้นตอนท่ีไดรั้บการปรับปรุง 
 
 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งช้ี  1.1  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. 
 ข้อเสนอแนะ :   

- รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งสอดคล้องกบัเล่ม มคอ. 2 หรือสมอ. 08 คร้ังล่าสุดท่ีผ่าน
ความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

- รายการผลงานวิชาการในกรณีท่ีเป็นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ(Proceedings)ให้
ระบุเลขหนา้ 

 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 ข้อเสนอแนะ :   

- รอผลการประเมินจากกองพฒันานกัศึกษา 
- ควรท่ีจะน าผลการประเมินในข้อท่ีนักศึกษาได้คะแนนน้อยมาใช้ในการก าหนดกิจกรรม/

โครงการ เพื่อพฒันานกัศึกษา 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีการประเมินพื้นฐานความรู้เฉพาะดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนในหลกัสูตร เพื่อน ามา
เป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมก่อนการเขา้ศึกษา 

- ควรน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้มาประกอบการ
พิจารณาจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 

  
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรส่งเสริมพฒันาศกัยภาพการน าเสนอผลงานทางวชิาการใหส้ามารถเผยแพร่ในวารสารทาง
วชิาการท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 
องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้มาเป็น
เคร่ืองมือในการปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิา(มคอ.3) 

  
องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรพิจารณาความสมบูรณ์หรือพร้อมใชง้านของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ในประเด็นจ านวน 
ความเพียงพอและความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

  
  



 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลกัสูตร (Site visit) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   

วนัท่ี 10  มิถุนายน  2563 
ณ หอ้งประชุม 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

เวลา กจิกรรม รายช่ือคณะกรรมการ 

08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน 1. ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศุภวทิิตพฒันา : ประธานกรรมการ 
2. ผศ.กานตธี์รา  โพธ์ิปาน            : กรรมการ 
3. ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด             : กรรมการ 
4. ดร.โสภณา      ส าราญ             : เลขานุการ 

09.00 – 10.00 น. - ประธานหลกัสูตร กล่าวตอ้นรับ 
-  ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการประเมินและแนะน าทีมงานฯ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประชุมกลุ่มยอ่ย 

10.00 – 12.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน 
สนทนาแลกเปล่ียนกบัประธานหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ตามรายองคป์ระกอบ 1-6   

12.00 – 13.00 น. -  พกัรับประทานอาหาร 
13.00 – 15.00 น. -   คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสาร 

หลกัฐาน สนทนาแลกเปล่ียนกบัประธานหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามรายองคป์ระกอบ 1-6 (ต่อ) 

15.00 – 16.30 น. -  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการตรวจอยา่งไม่เป็นทางการโดยวาจา 

     
****  รับประทานอาหารวา่ง ระหวา่งการตรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 
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