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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  คณะเกษตรศาสตร์  

 
รายนามคณะกรรมการ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ     กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง    กรรมการ 

 
วันที่ประเมิน 
 

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ผลการประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ และมีข้อคิดเห็นที่ระบุถึงจุดเด่น 
โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

N/A 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 

4.10 
(เฉลี่ย 7 สาขา  

ยกเว้นเศรษฐศาสตร์เกษตร) 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 

4.15 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 1.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.78 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

3.33 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0.00 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

2.00 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.00 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 1.00 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

N/A 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 

 

สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2-6  1.84 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2 - 6 ไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ N/ 
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จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีอัตราการได้งานท าค่อนข้างสูง มีแนวโน้มการได้งานท าของบัณฑิตสูงขึ้น 
และผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

โอกาสในการพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ  

ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตซึ่งจะ
น าไปสู่การอัตราการได้งานท าท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  - 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรก าหนดผลลัพธ์ของระบบและกลไกในการรับนักศึกษาให้ชัดเจน เช่น จ านวนที่รับได้จริง และ 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับได้ เป็นต้น เพ่ือสามารถประเมินกระบวนการได้ชัดเจน  โดยวิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่ประเมินได้เทียบกับเป้าหมาย และน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ 

2. ควรก าหนดระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้มีความชัดเจน ตลอดจนก าหนดผลลัพธ์ของระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาของทุกกระบวนการ เพ่ือสามารถประเมินและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ  
1. การรายงานผลลัพธ์ ควรรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลังเพ่ือแสดงให้เห็นแนวโน้ม

การด าเนินงาน และน าไปใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน 
2. การรายงานอัตราคงอยู่ของนักศึกษา ควรแสดงจ านวนที่รับเข้าตามปีการศึกษา (1) จ านวนที่ส าเร็จ

การศึกษาส าหรับรุ่นนั้นๆ (2) จ านวนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา (3) จ านวนที่หายไประหว่างการศึกษา  
จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในแต่ละรุ่น (2+3) และร้อยละของนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละรุ่น  
[(2+3) / (1)]*100 

3. การส าเร็จการศึกษาควรรายงานอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิผลของหลักสูตร  

4. การรายงานผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษา ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็น

การประเมินความพึงพอใจต่ออะไร ทั้งนี้ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมด้วย 
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5. ควรตรวจสอบข้อมูลที่รายงานในตารางข้อมูลนักศึกษาและการพ้นสภาพ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

6. การรายงานกิจกรรมภายใต้ตัวบ่งชี้การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควรจัดหมวดหมู่กิจกรรมตาม

เป้าหมายการด าเนินงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น - 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรพิจารณาก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือสามารถ

ประเมินกระบวนการ และน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอันจะส่งผลให้หลักสูตรมีผลการด าเนินการ

ที่ดีข้ึน 

3. ควรวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้

อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะ - 
 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น - 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรก าหนดระบบและกลไกในการวางระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียนให้มีความชัดเจน ตลอดจนก าหนดและประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการ เพ่ือสามารถน าไป

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

2. ควรพัฒนาระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น ก ากับติดตามให้มีการจัดท ามคอ. 3, 4, 5, 6  จัดท าระบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ  
1. การรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ควรรายงานรายละเอียดและผลการ

ด าเนินงานจริงในช่องตาราง 
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2. หมวด 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร ควรมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานในหัวข้อที่มีการด าเนินงานให้ครบทุกหัวข้อ เช่น การประเมินรายวิชาที่เปิดสอน
(ควรรายงานผลและระบุแผนการปรับปรุงด้วย) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน เป็นต้น 
 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น - 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรพิจารณาก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพ่ือให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

2. ควรมีการประเมินกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินการเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะ – 
 

************************ 
 


