
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดบัหลกัสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  พษิณุโลก 
วนัที่ 16  มิถุนายน  2563 

 
 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2562  (site visit)  เม่ือวนัท่ี 16  มิถุนายน 2563 โดยใชเ้กณฑ์การประเมิน จ านวน 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี 
ตามระบบประกนัคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตรของ สกอ.โดยมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพระดบัดี (3.54 คะแนน) ดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดคุ้ณภาพ
ระดบัดี ผลการประเมิน 3.37  คะแนน ดา้นกระบวนการ ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก ผลการประเมิน 
3.50  คะแนน และดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก  ผลการประเมิน 4.65  คะแนน 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรรายองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ มีผลการ
ประเมินดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน ผลการประเมิน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ผลการประเมิน 4.26  คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์ผลการประเมิน 3.86 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเ้รียน ผลการประเมิน 3.50 คะแนน 
ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
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  ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ในวนัท่ี 16  
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  ดงัน้ี 
 

 1) ผศ.ดร.จกัรกฤช  ศรีละออ    ประธานกรรมการ 
 2) อาจารยสุ์รียพ์ร  ใหญ่สง่า             กรรมการ 
 3) อาจารยนิ์ติกร  หลีชยั                       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 
 16   มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 ณ หอ้งประชุม 1423 อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก      
 
6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  

รหัสหลกัสูตร 25531961102043 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

แขนงพืชศาสตร์  
1. นางศีลศิริ สง่าจิตร 1. นายประเทือง สง่าจิตร** -ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เม่ือ 
การประชุม คร้ังท่ี 10/2559 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 
-  ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เม่ือการประชุม คร้ังท่ี 
110 วนัท่ี 5 มกราคม 2560 
- ไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา เม่ือการประชุม คร้ังท่ี 102 วนัท่ี 3 
กมุภาพนัธ์ 2560 
**ผ่านมติสภาวิชาการจากการประชุมคร้ังท่ี 143 
ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 

2. นายสมชาติ หาญวงษา 2. นายสมชาติ หาญวงษา 
3. นางพรวภิา สะนะวงศ ์ 3. นางพรวภิา สะนะวงศ ์

แขนงสัตวศาสตร์ 
1. นางณิฐิมา   เฉลิมแสน   1. นางณิฐิมา   เฉลิมแสน   
2. นางสาวอุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ 2. นางสาวอุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ 
3. นางสาวณวรรณพร จิรารัตน ์ 3. นางสาวณวรรณพร จิรารัตน ์

แขนงประมง 
1. นางจารว ี เลิกสายเพง็ 1. นางจารว ี เลิกสายเพง็ 
2. นางสาวสายใจ วชิญส์นัตก์ลุ 2. นายประวติั ปรางสุรางค ์
3. นางสาวรุ่งระว ีทองดอนเอ 3. นางสาวรุ่งระว ีทองดอนเอ 



  **ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เม่ือการประชุม คร้ังท่ี 27 วนัท่ี 11 
กมุภาพนัธ์ 2563 

 



ตารางที ่1.1 แสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี (ปีปฏิทิน 2558-2562) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
คุณวุฒิและ สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
สถานภาพ 

ผลงานทางวชิาการ และผลงานวจิัย  
ย้อนหลงั 5 ปี 

1 นายประเทือง สง่าจิตร วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2536 

ขา้ราชการสายวิชาการ 
ต  าแหน่ง อาจารย ์
เลขท่ีต  าแหน่ง 804 

ศีลศิริ สง่าจิตร ประเทือง สง่าจิตร กิตติพงศ ์แซ่ย ั้ง และสุภิญญา ศรีลารอด. 2559. ผลของปุ๋ ย
ต่อผลผลิตยอดและผลผกัปลงัญ่ีปุ่ นในจงัหวดัพิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลระดบัชาติ คร้ังท่ี 8. ระหวา่งวนัท่ี 24-26 สิงหาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ,กรุงเทพมหานคร. น.4-6. 

ศีลศิริ สง่าจิตร ประเทือง สง่าจิตร วีระชยั บุญไทย. 2559. ผลของปุ๋ ยต่อผลผลิตใบมะรุม. 
วารสารวิจยั มทร.กรุงเทพ10(2) :59-65. 

2 นายสมชาติ หาญวงษา วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-
สรีรวิทยาของพืช) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2543 

ขา้ราชการสายวิชาการ 
ต  าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
เลขท่ีต  าแหน่ง 803 

สุรียรั์ตน์ บวัช่ืน สมชาติ หาญวงษา และอรรถพล ใบบง้. 2562. ผลของอตัราปุ๋ ยอินทรียแ์ละ
จ านวนผลต่อตน้ท่ีมีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมลอนพนัธุ์สวีทดี 162. วารสาร

วิทยาศาสตร์เกษตร 50(1) พิเศษ: 257-261. 
พรเทพ เกียรติด ารงกุล สมชาติ หาญวงษา ยรรยง เฉลิมแสน และณวรรณพร จิรารัตน์. 2560. 

ศึกษาความหลากหลายของสบู่ด  าในประเทศไทยโดยใชวิ้ธี RAPD. วารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี25(3) : 435-447. 
ณฏัฐิรา ก๋าวินจนัทร์ สมชาติ หาญวงษา และภานุวฒัน์ทาดา. 2559. The study ofsuitable 

method and planting density for rice hoam- lanna variety in irrigated paddy 
field ecosystem of Phitsanulok province. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลระดบัชาติ คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 24-26 สิงหาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ.กรุงเทพมหานคร. น. 11-13. 

3 นางพรวิภา สะนะวงศ ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2539 

ขา้ราชการสายวิชาการ 
ต  าแหน่ง อาจารย ์
เลขท่ีต  าแหน่ง 762 

สุจิตรา เรืองเดชาวิวฒัน์ พรวิภา สะนะวงศ์ และกฤษณา แสนผอ่งจบั. 2562. ผลของน ้าหมกั
ชีวภาพต่อผลผลิตข ้าวพนัธุ์ กข.61. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 11 ระหวา่งวนัท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ 



ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่, 
หนา้ 310-318. 

จารวี  เลิกสายเพง็  พรวภิา สะนะวงศ์  ประวติั ปรางสุรางค ์และรุ่งระวี ทองดอนเอ. 2561. ผล
ของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีต่อปลาและทรัพยากรน ้ าในบึงแม่ระหนั ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
คร้ังท่ี 10 สาขาวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. โรงแรมเรือรัษฎา 
จ.ตรัง. น. 790-798. 

ศศิธร ปรือทอง พรวภิา สะนะวงศ์ และคชรัตน์ ทองฟัก.2559. การผลิตปุ๋ ยหมกัท่ีเหมาะสมกบั
การปลูกพืชแต่ละชนิด. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ระดบัชาติคร้ังท่ี 8. ระหวา่งวนัท่ี 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร. น. 9-10. 
4 นางณิฐิมา เฉลิมแสน วท.ด. (สตัวศาสตร์)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 

ขา้ราชการสายวิชาการ 
ต  าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
เลขท่ีต  าแหน่ง 782 

ณฐิิมา เฉลมิแสน สุวิดา เศวตรัตนเถียร นาตยา กระชั้น จินตนา บุญมาก ปฏิวติั การุญบริรักษ ์
และธญัรัตน์ จารี. 2562. การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและใบเตยป่นในอาหารไก่ไข่ท่ีเล้ียง
แบบก่ึงปล่อย. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 11 ระหวา่งวนัท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยป์ระชุม
และแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่, หนา้ 504-
513. 

กนกวรรณ ค ามี บุญตาล ทองแห้ว รักศกัด์ิ กนัอินทร์ บุญญฤทธ์ิ วงังอน ณฐิิมา เฉลมิแสน. 

2562. การพฒันาเคร่ืองให้อาหารไก่ไข่อินทรียอ์ตัโนมติัโดยใชโ้ปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์. การประชุมวิชาการระดบัชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนยว์ฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม. 

ณฐิิมา เฉลมิแสน จินดารักษ ์ไทรอินทรีย ์วรรณรัตน์ จนัตระกูล ศศิราธรณ์ ทองค า กฤษฎา อุ

ลิต และ ธญัรัตน์ จารี. 2562. การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ท่ี



เล้ียงแบบก่ึงปล่อย. วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 11(3) : 504-
518. 

อษัฎาวธุ สนัน่นาม ณฐิิมา เฉลมิแสน สุรีรัตน์ บวัช่ืน  และธญัรัตน์ จารี. 2562. การเสริมซิน

ไบโอติกส์ในอาหารลูกสุกรหยา่นม.  วารสารวิจยั มทร.ตะวนัออก. 12(1): 59-64.   
อษัฎาวธุ สนัน่นาม ณฐิิมา เฉลมิแสน คชรัตน์ ทองฟัก สมบติั พนเจริญสวสัด์ิ สุรียรั์ตน์ บวัช่ืน 

กาญจนา แกว้ศรี และสโรชา ตนัหลี. 2561. การบ าบดัน ้าเสียจากฟาร์มสุกรดว้ยวิธีเกษตร
ปลอดภยั. รายงานสืบเน่ืองจากประชุมวิชาการระดบัชาติ พิบูลสงครามวิจยั คร้ังท่ี 4. 
117-122. 

ณฐิิมา เฉลมิแสน สมบติั พนเจริญสวสัด์ิ อุดมการณ์ ยทุธชุม สุริยา จ๋ิวพรม พิษณุ ค  าจู และธญั

รัตน์ จารี. 2559. คุณค่าทางโภชนะของใบมะรุมในอาหารสุกรหลงัหยา่นม. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 8 ระหวา่งวนัท่ี 
24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ, 
กรุงเทพมหานคร. น. 40 – 43. 

ณฐิิมา เฉลมิแสน สมบติั พนเจริญสวสัด์ิ วีรพล บุญชู ศุภเชษฐ์ เขียวฤทธ์ิ อมรา แยม้เงินพชัร

พร กุลดารัมย ์อารีรัตน์ ธูปน ้าค  า และธญัรัตน์ จารี. 2559. ผลของการใชใ้บมะรุมใน
อาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และจ านวนจุลินทรียใ์นมูลของสุกรหลงัหยา่นม. 

ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจยัและนวตักรรมสร้างสรรค ์คร้ังท่ี 3.ระหวา่งวนัท่ี 15 – 
16 กนัยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา, เชียงใหม่. น. 1379 – 1391. 

ณฐิิมา เฉลมิแสน สุรสิทธ์ิ แจ่มใส สมกิจ อนะวชักุล สมบติั พนเจริญสวสัด์ิ และธญัรัตน์ จารี. 
2559. การใชป้ลายขา้วหอมนิลและปลายขา้วก ่าเป็นแหล่งพลงังานทดแทนปลายขา้วขาว
ในสูตรอาหารสุกรหลงัหยา่นม. วารสาร มทร.อีสาน. 9(2): 200 – 212. 



อษัฎาวธุ สนัน่นาม จนัทรา สโมสร จ าเนียน เป็กเครือ ณฐิิมา เฉลมิแสน มนูญ เมฆอรุณกมล 

อรรถพล ตนัไสว และธญัรัตน์ จารี. 2559. การใชใ้บมะรุมในอาหารขน้ส าหรับโครีดนม. 
แก่นเกษตร 44 (2)พิเศษ: 507-516. 

ณวรรณพร จิรารัตน์ อุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ ณฐิิมา เฉลมิแสน ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภา
วดี แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพนัธ์ ประภาศิริ ใจผอ่ง รังสรรค ์เจริญสุข สนธยา นุ่มทว้ม 

และทศพร อินเจริญ. 2559. ความหลากหลายของลกัษณะภายนอกของไก่พ้ืนเมืองไทย
ในจงัหวดัพิษณุโลก. แก่นเกษตร 44 (2) พิเศษ: 395-400. 

ณฐิิมา เฉลมิแสน บุญชู นาวานุเคราะห์ จุฑารักษ ์กิติยานุภาพ สมยศ หม่ืนวงั และสุชาติ มนัตา

ธรรม. 2559. การใชใ้บมะรุมในอาหารนกกระทาไข่. วารสารวิจยัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 8(2): 137 –146. 

ณฐิิมา เฉลมิแสน บุญชู นาวานุเคราะห์ อรรถพล ตนัไสว และธญัรัตน์ จารี. 2558.การใชใ้บ
มะรุมในอาหารไก่ไข่. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล คร้ังท่ี 6 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสาขาเกษตรศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ระหวา่งวนัท่ี 23 – 25 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยห์นัตรา, พระนครศรีอยธุยา. น. 275 –282. 

บุญชู นาวานุเคราะห์ อุดม สุวรรณกาศ และณฐิิมา เฉลมิแสน. 2558. การใชเ้ศษขนมปังเป็น
แหล่งพลงังานในสูตรอาหารไก่. วารสารวิจยัสถาบนัมหาวิทยาลยัขอนแก่น3(3): 245-
256. 

5 นางสาวอุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ ปร.ด. (สตัวศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 

2559  

พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า 
สายวิชาการ ต  าแหน่ง 
อาจารย ์ 
เลขท่ีต  าแหน่ง 571073 

อษัฎาวธุ สนัน่นาม อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ วรกฤช ดอนค าเพง็ และ สุรียรั์ตน์ บวัช่ืน. 2562. 
การเจริญเติบโตและคุณค่าทางอาหารของหญา้แพงโกล่าโดยการใชมู้ลสตัว ์กากไบโอ

แก๊ส และปุ๋ ยยเูรีย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(1) พิเศษ: 420-424. 
สุรชยั ยงัแกว้ และ อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์. 2562. ผลของการใชสี้ของแสงต่อการให้ผลผลิต

ไข่และความสมบูรณ์พนัธุ์ของไก่ไข่สาวก่อนไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(1) 
พิเศษ: 437-441. 



อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ บุญชู นาวานุเคราะห์ และธีรภทัร์ องัคะพนมไพร. 2561. ผลของการ
ใชสี้ของแสงต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญ่ีปุ่ น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
ปีท่ี 49 ฉบบัท่ี 3 (พิเศษ): 225-228. 

อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์  สุภาวดี แหยมคง  รังสรรค ์เจริญสุข  ธวชัชยั การุญบริรักษ ์ และมีน
ตรา แกว้แหวน. 2560. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารสตัวท์อ้งถ่ินและน ้าหนกัตวัไก่
พ้ืนเมืองในอ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(2) 
พิเศษ: 775-782. 

อรรถชยั เขียวศรี  ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์  ณรกมล เลาห์รอดพนัธ์  สุภาวดี แหยมคง  ธิติมา 
เพช็รคง  ทศพร อินเจริญ  สนธยา นุ่มทว้ม  อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพ็ชร์  รังสรรค ์เจริญสุข. 

2560. ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของยนี MC1R และความสมัพนัธ์กบัลกัษณะ สี
แขง้ สีเน้ือ สีหนงั ค่าความเป็นกรด-ด่าง และการสูญเสียน ้าของเน้ือในไก่พ้ืนเมืองไทย 
(ชี) และไก่กระดูกด า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(2) พิเศษ: 1108-1115. 

อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ ณวรรณพร จิรารัตน์ ณิฐิมา เฉลิมแสน สุภาวดี แหยมคง ปุณเรศวร์ 
รัตนประดิษฐ์ ณรกมล เลาห์รอดพนัธ์ ประภาศิริ ใจผอ่ง รังสรรค ์เจริญสุข สนธยา นุ่ม
ทว้ม ทศพร อินเจริญ นพณฐัพิทกัษ ์สิงค  า และเอกชยั ยอ่ยสกุล. 2560. ความหลากหลาย
ของไก่เหลืองหางขาวตามลกัษณะอุดมทศันียใ์นจงัหวดัพิษณุโลก. วารสารแก่นเกษตร. 
45 (ฉบบัพิเศษ 1): 684-689. 

รังสรรค ์เจริญสุข อรรถชยั เขียวศรี ทศพร อินเจริญ สนธยา นุ่มทว้ม อุษณยีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ 
ณวรรณพร จิรารัตน์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภาวดี แหยมคง และณรกมล เลาห์รอด

พนัธ์. 2560. ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของยนี MC1R ในไก่พ้ืนเมือง ไก่กระดูกด า 
ไก่เล็กฮอร์นขาว และไก่โรดไอร์แลนแดง. วารสารแก่นเกษตร. 45 (ฉบบัพิเศษ 1): 758-
764. 

Yaemkong, S., P. Rattanapradit, N. Laorodphan, P. Jaipong, R. Charoensukb, S. 
Numthuam, T. Incharoen, N. Chirarat, N. Chalermsan, U. Soipeth, M. 

Janthonga, K. Sriinkuma and K. Tongchanmaneea. 2017. The relationships 
between traditional and local wisdom with Native Chicken raising of small 



scale farmers in Mueang and Chat Trakan Districts, Phitsanulok Province. 
8th International Science, Social Science, Engineering and Energy 
Conference 15th- 17th March, 2017, Thailand. 

อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ และ รุ่งฟ้า จีนยา้ย. 2559. ประสิทธิภาพการใชส้มุนไพรไทย 5 ชนิด 
ในการก าจดัพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลคร้ังท่ี 8 (8th RMUTNC) วนัท่ี 24 - 26 สิงหาคม 
2559. 

อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ และ กอ้ง สงศิลาวตั. 2559. ผลของระดบัความเขม้ขน้ของสมุนไพร
ไทยในการก าจดัพยาธิภายในของไก่พ้ืนเมือง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจยั
และนวตักรรมสร้างสรรคค์ร้ังท่ี 3 วนัท่ี 15-16 กนัยายน 2559. 

ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภาวดี แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพนัธ์ ประภาศิริ ใจผอ่ง รังสรรค ์
เจริญสุข สนธยา นุ่มทว้ม ทศพร อินเจริญ ณวรรณพร จิรารัตน์ และอุษณย์ีภรณ์ สร้อย

เพช็ร์. 2559. ความแตกต่างของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่พ้ืน
เมืองไทยในพ้ืนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก. แก่นเกษตร 44(ฉบบัพิเศษ 2): 254-261. 

รังสรรค ์เจริญสุข อรรถชยั เขียวศรี สนธยา นุ่มทว้ม ทศพร อินเจริญ ณวรรณพร จิรารัตน์ 
อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภาวดี แหยมคง และณรกมล เลาห์รอด

พนัธ์. 2559. ความหลากหลายของยนีMelanocortin 1 receotor (MC1R) ของไก่

พ้ืนเมืองทอ้งถ่ินในจงัหวดัพิษณุโลก. แก่นเกษตร 44(ฉบบัพิเศษ 2): 377-385. 
ณวรรณพร จิรารัตน์ อุษณย์ีภรณ์ สร้อยเพช็ร์ ณิฐิมา เฉลิมแสน ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภา

วดี แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพนัธ์ ประภาศิริ ใจผอ่ง รังสรรค ์เจริญสุข สนธยา นุ่มทว้ม 

และ ทศพร อินเจริญ. 2559. ความหลากหลายของลกัษณะภายนอกของไก่พ้ืนเมืองไทย
ในจงัหวดัพิษณุโลก. แก่นเกษตร 44(ฉบบัพิเศษ 2):395-400. 

6 นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 

2545 

พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า 
สายวิชาการ ต  าแหน่ง 
อาจารย ์ 

Pornthep Keadtidumrongkul Nawannapron Chirarat and Sophana Somran. 
2018. Determination of LD50 of Ethidium Bromide for Induction of 



เลขท่ีต  าแหน่ง 461006 Mutation in Marigolds. Naresuan University Journal: Science and 
Technology 26(4): 80-88. 

ณวรรณพร จิรารัตน์ อุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ ณิฐิมา เฉลิมแสน ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภา
วดี แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพนัธ์ ประภาศิริ ใจผอ่ง รังสรรค ์เจริญสุข สนธยา นุ่มทว้ม 
และ ทศพร อินเจริญ.2559. ความหลากหลายของลกัษณะภายนอกของไก่พ้ืนเมืองไทยใน

จงัหวดัพิษณุโลก.แก่นเกษตร 44 (ฉบบัพิเศษ 2):395-400. 
ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภาวดี แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพนัธ์ ประภาศิริ ใจผอ่ง รังสรรค ์

เจริญสุข สนธยา นุ่มทว้ม ทศพร อินเจริญ ณวรรณพร จิรารัตน์ และอุษณียภ์รณ์ สร้อย

เพช็ร์. 2559. ความแตกต่างของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่พ้ืน
เมืองไทยในพ้ืนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก. แก่นเกษตร 44(ฉบบัพิเศษ 2): 254-261. 

รังสรรค ์เจริญสุข อรรถชยั เขียวศรี สนธยา นุ่มทว้ม ทศพร อินเจริญ ณวรรณพร จิรารัตน์ 
อุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ สุภาวดี แหยมคง และณรกมล เลาห์รอด

พนัธ์. 2559.ความหลากหลายของยนีMelanocortin 1 receotor(MC1R) ของไก่

พ้ืนเมืองทอ้งถ่ินในจงัหวดัพิษณุโลก.แก่นเกษตร 44(ฉบบัพิเศษ 2):377-385. 
7 นางจารวี เลิกสายเพง็ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ 

ส่ิงแวดลอ้ม)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2541 

ขา้ราชการสายวิชาการ 
ต  าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
เลขท่ีต  าแหน่ง 780 

จารว ี เลกิสายเพง็  พรวิภา สะนะวงศ ์ ประวติั ปรางสุรางค ์และรุ่งระวี ทองดอนเอ. 2561. ผล
ของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีต่อปลาและทรัพยากรน ้ าในบึงแม่ระหนั ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
คร้ังท่ี 10 สาขาวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. โรงแรมเรือรัษฎา 
จ.ตรัง. น. 790-798. 

จารว ีเลกิสายเพง็ วชัระพงษ ์นาโสก และนราธิป มัน่คง. 2558. การใชอ้เมซอนใบกลมดูดซบั
น ้าทิ้งในฟาร์มปลาสวยงามเพ่ือการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลคร้ังท่ี 7 ในระหวา่งวนัท่ี 1-3 กนัยายน 2558. 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, นครราชสีมา. น. 373. 



8 นายประวติั ปรางสุรางค ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การเกษตร)มหาวิทยาลยั

นเรศวรพ.ศ. 2546 
 

ขา้ราชการสายวิชาการ 
ต  าแหน่ง อาจารย ์
เลขท่ีต  าแหน่ง 811 

จารวี  เลิกสายเพง็  พรวิภา สะนะวงศ ์ ประวตัิ ปรางสุรางค์ และรุ่งระวี ทองดอนเอ. 2561. ผล
ของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีต่อปลาและทรัพยากรน ้ าในบึงแม่ระหนั ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
คร้ังท่ี 10 สาขาวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. โรงแรมเรือรัษฎา 
จ.ตรัง. น. 790-798. 

9 นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ 
ประมง)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2556 

พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า 
สายวิชาการ ต  าแหน่ง 
อาจารย ์  
เลขท่ีต  าแหน่ง 491007 

รุ่งระว ีทองดอนเอ และ จุฑามาศ ถิระสาโรช. 2562. การพฒันากระบวนการผลิตปลาแรดแดด

เดียวโดยใชตู้อ้บลมร้อนท่ีสภาวะต่างกนั. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 50(1) พิเศษ: 476-
482. 

R. Thongdon-a, V. Thonglek, and K. Yoshikawa. 2019. Effects of Oxygen 
Micro Bubble Water on the Recovery Process of Tilapia Fry 
Transportation at High Stocking Density and Long Distance. International 
Journal of Plasma Environmental Science & Technology 12(2): 79-83. 

K. Jainontee*, R. Norarat, S. Boonchuay, R. Thongdon-a, A. Unsing, P. 
Booncharoen, W. Janwong, and P. Wesanarat. 2019.  Preliminary Study of 
the Effects of Air-fine (Micro/Nano) Bubbles (FB) on the Growth Rate of 
Tilapia in Phan District, Chiang Rai, Thailand. International Journal of 
Plasma Environmental Science & Technology 12(2): 84-88. 

จารวี  เลิกสายเพง็  พรวิภา สะนะวงศ ์ ประวติั ปรางสุรางค ์และรุ่งระว ีทองดอนเอ. 2561. ผล
ของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีต่อปลาและทรัพยากรน ้ าในบึงแม่ระหนั ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
คร้ังท่ี 10 สาขาวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  วนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. โรงแรมเรือรัษฎา 
จ.ตรัง. น. 790-798. 

Thongdon-A, R., V. Thonglek, S. Wichsankul, and K.Yoshikawa. 2017. 
Effects of Micro/nano bubbles on the growth and survival rate of Carp 



(Cyprinus carpio) at different stocking density. In Proceeding of The 1st 
International Symposium on Application of High Voltage, Plasma & 
Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture. During 5-6 January 
2017. Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai. pp. 8-9. 



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 
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ตามตวับ่งช้ีของ สกอ. 6 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี 
 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ  ดังนี ้

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมนิ 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การก ากบัมาตรฐาน  ผ่าน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต 4.26 ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 3.86 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.50 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.54 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  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พษิณุโลก 

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  - 

=  .....-.... N/A 
103.01 

=  ....4.29..... 4.29 
- 24 

2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 - 
=  .....-.... N/A 

70*100 
=  ....4.22.... 4.22 

- 83 
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 ........ 

       



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 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่2  N/A  4.26 

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   - 3.00 
4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.3)    - 4.56    - 4.57 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก   4*100 

=  3.70 

 

4*100 
=  3.70 

 

9 9 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท่ี์ประจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  4*100 

=  5.00 
4*100 

=  5.00 
9 9 

ผศ.   3   คน รศ.   1    คน ผศ.  3   คน รศ.   1   คน 
 4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  73.33*5 

=  5.00 
73.33*5 

=  5.00 
20 20 

ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ....3....   ผลรวม ..0.60. ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ...3....   ผลรวม .0.60. 
ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ....-....   ผลรวม ....-... ค่าน ้ าหนกั 0.40 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 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน า้หนัก 

ค่าน ้ าหนกั 0.60 จ านวน ....4....   ผลรวม..2.40.. ค่าน ้ าหนกั 0.60 จ านวน ...4....   ผลรวม.2.40. 
ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ....2....   ผลรวม..1.60.. ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ....2...   ผลรวม .1.60. 
ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ....2....   ผลรวม ..2.0... ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ....2....   ผลรวม .2.0.. 

4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์   - 4.00  - 4.00 
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่4  3.85  3.86 

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

- 5.00 
- 

- 
 

5.00 
 แห่งชาติ - -  

 ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....12......  ขอ้ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....12......  ขอ้  
ท าได ้

..12... ขอ้ 
ท าไม่ได ้
..... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได้
.............ขอ้ 

ท าได ้
..12... ขอ้ 

ท าไม่ได ้
..... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได้
.............ขอ้ 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่5  3.50  3.50 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้    - 3.00   - 3.00 



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 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่6  3.00  3.00 

  คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 3.41 คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 3.54 

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   4.26 4.26 ดีมาก 
3.  นกัศึกษา 3 3.00   3.00 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 3.86   3.86 ด ี

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 4 3.00 3.67  3.50 ด ี

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 1  3.00  3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.37 3.50 4.29 3.54 ด ี

ผลการประเมนิ  ดี ดี ดีมาก  
 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

-  
 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 ข้อเสนอแนะ :   

- หลกัสูตรสามารถติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาไดเ้อง เพื่อใหไ้ดผ้ลการส ารวจท่ีรวดเร็วข้ึนและ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

 
องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการป้องกนัการหายไปของนกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือก
แลว้กบัจ านวนนกัศึกษามารายงานตวั 

- การเขา้ถึงข่าวสารของการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ ควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น การส่งส่ือ
ออนไลน์ แผน่พบั คิวอาร์โคด้ ในการประชาสัมพนัธ์ไปยงัโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

- ควรมีแผนการพฒันานกัศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว  มีการก าหนดเป้าหมาย 
มีการประเมินความส าเร็จของแผน เพื่อท่ีจะติดตามและประเมินผลไดอ้ยา่งชดัเจน โดยพิจารณา
จากนกัศึกษาทั้งกลุ่ม ปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน  

 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  
- ควรมีแผนการส่งเสริมอาจารยท่ี์ยงัไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ ใหเ้ขา้สู่กระบวนการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวชิาการ และการติดตามประเมินผลตามแผนงาน 
- ควรมีการติดตาม การน าความรู้และประสบการณ์จากการพฒันาตนเองของอาจารยม์าใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน 
 
 



 

องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ :   

- หากเป็นไปไดค้วรจดัท าชุดวิชาหรือโมดูล เพื่อเป็นทางเลือกใหก้บันกัศึกษาทุกช่วงวยั ทั้งใน
และนอกระบบ 

- ควรเพิ่มเติมผลการตรวจสอบ มคอ.3-6 ในเชิงคุณภาพ  
 
องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ :   

- ควรมีแผนจดัหาครุภณัฑแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ระยะยาว  
- ควรสร้างเครือข่ายระหวา่งหน่วยงานเพื่อเป็นการใชท้รัพยากร สนบัสนุนการเรียนรู้ร่วมกนั 
- ควรมีการสร้างเครือข่ายกบัผูป้ระกอบการ เพื่อเสริมแหล่งเรียนรู้ภายนอกใหก้บันกัศึกษา  

  



 

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

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   

วนัท่ี 16  มิถุนายน  2563 
ณ หอ้งประชุม 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

เวลา กจิกรรม รายช่ือคณะกรรมการ 

08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน 1. ผศ.ดร.จกัรกฤช  ศรีละออ   : ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสุ์รียพ์ร  ใหญ่สง่า    : กรรมการ 
3. อาจารยนิ์ติกร  หลีชยั          : 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 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


