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(ระดับปริญญาโท) 

รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ที่ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/สาขา คณะ 

1 รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธสิวัสดิ ์
ประธาน

กรรมการ 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(อนามัยสิง่แวดลอม) 
คณะสาธารณสุขศาสตร 

2 รศ.วิมลรัตน ศรีราช 
กรรมการ ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวสิัญญี

วิทยา 
คณะแพทยศาสตร 

3 รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร กรรมการ สัตวแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

นางสาววลิาวลัย คําสอนทา : ผูประสานงานจากกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หมายเหตุ 

กรุณาระบุขอมูลใหถูกตองและครบถวน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะบันทึกรายชื่อผูตรวจประเมินที่ทํา

หนาที่ตรวจประเมินแตละหลักสูตรเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลผูตรวจประเมินและผูทําหนาที่ตรวจประเมินหลักสูตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

สวนที่  1 บทนํา 

  

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติความเปนมาของหลกัสูตร 

ประวัติความเปนมาของหลักสตูร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เร่ิมเปดสอนเมื่อป พ.ศ. 2539 เพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีความสามารถในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของการวิจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของ

ประเทศ อยางไรก็ตามเนื่องจากความกาวหนาของวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ และเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตให

มีความรอบรูวิทยาการดานตาง ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพที่กวางขวางและหลากหลายข้ึน จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตร

ในป พ.ศ. 2552 และในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย กาวทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน และใหไดมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด รวมทั้ งเพื่ อสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถซึ่ งเปนองคประกอบสําคัญในการประยุกต ใช

เทคโนโลยีชีวภาพในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 

วัตถุประสงคของหลักสตูร 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งรวมถึงข้ันตอนหลักและ

เทคโนโลยีกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพ หลักการที่สําคัญทางพันธุวิศวกรรม 

วิศวกรรมชีวกระบวนการ เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและสัตว ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม และสามารถ

ประยุกตใชความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได 

(2) มีความสามารถในการทําวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหม 

นวัตกรรม ผลิตภัณฑหรือวิธีปฏิบัติงานใหม ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการสมัยใหม ที่จะนาํไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบตัิตน

อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 

1.2 วิธีการประเมิน 

(1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมนิหลกัสูตร 

• มอบหมายผูรับผิดชอบในการตรวจอานรายงานการประเมินตนเองทุกองคประกอบ 

• คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดขอมูลหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

• คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินตนเองและจดัทํารางรายงานผลการตรวจประเมินราย

องคประกอบ  

(2) วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

• ตรวจสอบขอมูลการดําเนนิงานเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

• สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูที่เก่ียวของ 

• สัมภาษณนักศึกษาและผูที่มีสวนเก่ียวของ 

 

 

(3) ผูใหขอมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร เชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยผูสอน  

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเรียน)  

 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. รศ.ดร. ลักขณา เหลาไพบูลย 

2. รศ.ดร. พัฒนา เหลาไพบูลย 

3. ผศ.ดร. วีระ ปยธีรวงศ 

4. ผศ.ดร. ปรียกมล กลั่นฤทธิ ์

 



นักศึกษา 

1. นางสาวสุพิชญา บุญตามสง 

2. นางสาวธนัยาภรณ ศิริวงษ 

3. นางสาวมาริกา งามศิริสมสกุล 

4. นายธนวัฒน ธนาพรสนิ 

 

ศิษยเกา 

1. นางสาวอธิยา เตชะปารินทร 

2. นางสาวสุจิตรา พงษประเทศ 

 

 

 

 

  



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดาํเนนิการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการดําเนินงานในป

การศึกษา 2560 มีการกํากับหลักสูตรไดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูใน

ระดับดี (3.66 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (14 ตัวบงชี้) โดย

องคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ที่ 1.1) หลักสูตรนี้ “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับองคประกอบที่ 2-6 พบวา 

คุณภาพระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 2 บัณฑิต คุณภาพระดับดี ไดแก องคประกอบที่  4 อาจารยและ

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และคุณภาพระดับปานกลาง ไดแก องคประกอบที่ 

3 นักศึกษา และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
 

จุดเดน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรมีความเขมแข็งในการดําเนินการบริหาร

หลักสูตร ทํางานเปนทีม มีผลงานทางวิชาการครบทุกคน มีเครือขายวิชาการที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการ

วิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงอยางตอเนื่อง สงผลตอการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูงได 

   2. ผูใชบัณฑิตพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในระดับดี

มาก 

   3. นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง ไดรับ

การตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศของ ก.พ.อ. จํานวน

มาก 



4. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรูที่เพียงพอ 

ทันสมัย เอ้ือใหอาจารยและนักศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง 

5. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในหลักสูตร และชื่นชมในความเปนกันเอง ความเอาใจใสของอาจารยมีใหกับ

นักศึกษา สงผลตอการเสริมสรางความผูกพันของผูเรียนใหสูงข้ึน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุงชองทางการประชาสมัพันธเปนเชิงรุกและตลอดทั้งป การสราง network ทาง 

Facebook, กลุม Line ของหลักสูตรฯ กับกลุมเปาหมาย ศิษยเกา เครือขายวิชาการ นักศึกษาในอนาคต ฯลฯ รวมถึง

การทํา MOU กับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเครือขายบริการตางๆ ในการใหโควตารับนักศึกษา เพื่อให

มีจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับที่หลักสูตรกําหนดไว 

2. วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพรอมดานวิชาการใหกับนักศึกษาตามชองทางการ

รับ (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และปริญญาโท 3 ป) เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัว มีผลการเรียนผานเกณฑที่

หลักสูตรกําหนดไว และมีอัตราการคงอยูสูงข้ึน 

 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 

*วิธีปฏิบตัิที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัตทิีท่ําใหสถาบนัประสบความสาํเร็จหรือสูความเปนเลิศตาม

เปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวธิีการปฏิบัติหรือ

ข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บนัทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอก

สามารถนาํไปใชประโยชนได  

 

ไมมี 

 

หมายเหตุ :   

ผูประเมินควรจะแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปเผยแพรแนวปฏิบัติที่และกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

สําหรับหลักสตูรที่ประเมินดวยเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 

ขอ เกณฑ 

ขอที่

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตผุล 

กรณีที่ไมผานเกณฑ

การประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร ไมนอยกวา 3 คนและ  ผาน 4 คน 



ขอ เกณฑ 

ขอที่

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตผุล 

กรณีที่ไมผานเกณฑ

การประเมิน 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร เกินกวา 1 หลักสูตรไมได 

• และประจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น รายละเอียด 

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาที่มีตาํแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป  

• และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 
 

 

 

ผาน 

 

 

ผาน 

ปริญญาเอกทุกคน 

มี 3 เร่ือง/ 5 ป

ยอนหลัง 

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่าํ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

•  และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 ผาน 16 คน 

 

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจาํ มีคุณวุฒิ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวชิานั้นหรือ

สาขาวชิาทีส่ัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวชิาทีส่อน  

• และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง รายละเอียด 

 
 

 

 

 
 

ผาน 

 

 

 

ไมผาน 

19 คน 

 

 

 

ไมแสดงผลงาน  

1/5 ปยอนหลัง 

5 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ(ถามี)              

มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานัน้

หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกันหรือสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน  

• และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง  

• และมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวชิาโดยมี

อาจารยประจาํเปนผูรับผดิชอบรายวชิานั้น 

NA NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 • คุณสมบัติของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธหลักและ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ   

1. เปนอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ใน

สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่สัมพันธกัน และ  

 ผาน 

 

 

 

 

 

4 คน 

 

 

 

 

 



ขอ เกณฑ 

ขอที่

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตผุล 

กรณีที่ไมผานเกณฑ

การประเมิน 

2.มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ไมผาน ไมแสดงผลงาน  

3/5 ปยอนหลัง 

 

7 • คุณสมบัติของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธรวม (ถามี) 

กรณีเปนอาจารยประจํา ตองมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาที่สัมพันธกัน  

• และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ป       

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย  

• หรือ กรณี เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ถามี) 

1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมผีลงานทาง

วิชาการทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอย

กวา 10 เร่ือง 

2.หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมี

ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสงูเปนทีย่อมรับซึ่ง

ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ ทราบ 

 
 

 

 

 

 

ผาน 

 

 

 

 

ผาน 

1 คน 

 

 

 

 

 

8 • อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจํา

หลักสูตรและผูทรงคุณวฒุิจากภายนอก รวมแลวไมนอย

กวา 3 คน  

• ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 ไมผาน ไมแสดงรายละอียด 

9 • คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานพินธ กรณี เปนอาจารย

ประจําหลักสูตรตองมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานัน้หรือ

สาขาวชิาทีส่ัมพันธกัน  

• และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวจิัย  

 
 

 

 

 

 

 

 

ผาน 

 

 

 

 

 

 

12 คน 

 

 

 

 

 

 



ขอ เกณฑ 

ขอที่

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตผุล 

กรณีที่ไมผานเกณฑ

การประเมิน 

• หรือ กรณี เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวชิาการทีไ่ดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึง่ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานพินธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เร่ือง หาก

ไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู

ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ ทราบ 

ไมผาน 7 คน  

ไมแสดงรายละเอียด 

ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

 

10 • การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

-กรณี แผน ก1 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.  

-กรณี แผน ก2 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

หรือ นําเสนอตอที่ประชุมวชิาการโดยบทความทีน่ําเสนอ

ไดรับการตีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมทาง

วิชาการ (proceedings)  

-กรณี แผน ข รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของการ

คนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งที่สืบคนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผาน 

 

11 • ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ  

-อาจารยคุณวุฒปิริญญาเอก 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน การ

คนควาอิสระ  

-อาจารยคุณวุฒปิริญญาเอก 1 คน ตอ นักศึกษา 15 คน 

หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่

ทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับ นักศึกษาที่คนควาอิสระ 

3 คน  

-หากอาจารยคุณวุฒปิริญญาเอกและมีตําแหนงทางวชิาการ

หรือปริญญาโทและตาํแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารยข้ึนไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน 

-หากอาจารยคุณวุฒปิริญญาเอกและมีตําแหนงทางวชิาการ

ระดับศาสตราจารยข้ึนไป ไมเกิน 15 แตตองไดรับการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมผาน 

 

 

 

 

ไมแสดงรายละเอียด 



ขอ เกณฑ 

ขอที่

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตผุล 

กรณีที่ไมผานเกณฑ

การประเมิน 

อนุมัติจาก กกอ. 

12 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ

ทุกรอบ 5 ป 

 

 

 

ผาน 

 

จํานวนขอที่ประเมิน 11  

 

ผลการประเมิน 

 หลักสูตรได

มาตรฐาน   

จํานวนขอที่ผานการประเมิน 

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 

 

3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น  

การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 

วางแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารยเกษียณอายุราชการ อาจารยลาไปทําวิจัยตางประเทศ เตรียม

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบฯ อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กําหนดไว 

 

(2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน (ถามี) 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

องคประกอบที่ 2  

บัณฑิต 

จุดเดนในภาพรวม 

1. ผูใชบัณฑิตพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในระดับดีมาก 

2. นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ

ที่มีคุณภาพสูง ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus ที่มี Impact ตามประกาศของ ก.พ.อ. จํานวนมาก 



องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

โอกาสในการพัฒนาในภาพรวม 

- 

องคประกอบที่ 3 

นักศึกษา 

จุดเดนในภาพรวม 

1. หลักสูตรฯ สนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาตางๆ ที่

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เชน ภาวะผูนํา การใชโปรแกรม Mendeley 

บุคลิกภาพในการนําเสนองานฯ  

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุงชองทางการประชาสัมพันธเปนเชิงรุกและตลอดทั้งป การ

สราง network ทาง Facebook, กลุม Line ของหลักสูตรฯ กับกลุมเปาหมาย ศิษยเกา 

เครือขายวิชาการ นักศึกษาในอนาคต ฯลฯ รวมถึงการทํา MOU กับหนวยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา และเครือขายบริการตางๆ ในการใหโควตารับนักศึกษา เพื่อใหมีจํานวน

นักศึกษาตามแผนการรับที่หลักสูตรกําหนดไว 

2. วิเคราะห ทบทวน เกณฑการรับเขาใหผูเรียนมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกันในแตละชอง

ทางการรับ เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหไดตามแผนการรับของหลักสูตร 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง ให

นักศึกษามีทักษะวิจัย สถิติ การอานและวิเคราะหบทความวิจัย การออกแบบการวิจัย การ

วางแผนในการทําวิจัยที่เหมาะสม เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง กิจกรรม

สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษในรายวิชาทุกชั้นปอยางตอเนื่อง ฯลฯ 

2. วิเคราะห ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการกํากับติดตามวิทยานิพนธของนักศึกษา การได

หัวขอทําดุษฏีนิพนธเร็วข้ึน การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษาตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ และสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่

หลักสูตรกําหนดไวเพิ่มข้ึน 

3. เพิ่มโอกาสใหนักศึกษาพบผูประกอบการ หรือนายจาง หรือผูนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน เพื่อใหนักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาที่เรียนสูการทํางานจริง 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1. วิเคราะห ทบทวนการจัดแผนการเรียนการสอนใหกระชับ วางแผนการใชครุภัณฑ 

เคร่ืองมือและหองปฏิบัติการ นักศึกษาสามารถใชบริการไดอยางทั่วถึง แบงเวลาสําหรับทํา

วิทยานิพนธ เผยแพรผลงานวิชาการ และทําวิจัยรวมกับอาจารยที่ปรึกษาไดเหมาะสม 

สงผลใหหลักสูตรมีอัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

 

องคประกอบที่ 4 

อาจารย 

จุดเดนในภาพรวม 

1. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรมีความเขมแข็งในการ



องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

ดําเนินการบริหารหลักสูตร ทํางานเปนทีม มีผลงานทางวิชาการครบทุกคน มีเครือขาย

วิชาการที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการที่มี

คุณภาพสูงอยางตอเนื่อง สงผลตอการผลิตบัณฑิต 

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

1. วางแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทนอาจารยเกษียณอายุราชการ อาจารยลาไปทําวิจัย

ตางประเทศ เตรียมคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. 

กําหนดไว 

4.2 คุณภาพอาจารย 

ไมมี 

องคประกอบที่ 5 

หลักสูตร การ

เรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

จุดเดนในภาพรวม 

1. หลักสูตรฯ แสดงตัวอยางการปรับปรุงกระบวนการและผลลพัธที่ชัดเจน ในการเปด

รายวิชา วิชาเลือกที่สนองความตองการของผูเรียน การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่ทนัสมัย

ตลอดเวลาสอดคลองกับความกาวหนาทางศาสตร และความตองการของสังคม 

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

-  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรฯ กําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่

มีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่ํากวา 3.51 

2. ในรอบปที่ประเมิน หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 20 วิชา แตไมแสดง

ตัวอยางการทบทวน การปรับปรุงรายวิชา กลยุทธการสอน ที่รายงานในผลการ

ดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของปที่แลว รวมถึงการบูรณาการระหวาง

รายวิชา เพื่อใหนักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาไดเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนรูของนักศึกษาได และแสดงผลลัพธการดําเนินการใหชัดเจน 

3. เพิ่มกลยุทธเทคนิคในการเรียนการสอนรายวิชาที่พิจารณาวามีความจําเปนของหลักสูตร 

(เชน วิชา Aspects of biotechnology) ใหผูเรียนมีทักษะผลการเรียนรูตามจุดเนนของ

หลักสูตร      

5.3 การประเมินผูเรียน 

- 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1. หลักสูตรฯ ไมแสดงตัวอยางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

ตามที่รายงานในผลการดําเนนิงาน มคอ.7 ของปที่แลว ใหเห็นผลลัพธการดําเนนิการที่

ชัดเจน 



องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

องคประกอบที่ 6 

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

จุดเดน 

1.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารยประจําหลักสูตรสนับสนุนทุนการศึกษา

แบบเต็มจํานวนใหแกนักศึกษา รวมถึงทุนอุดหนุนการไปนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ  อยางตอเนื่อง 

2.  หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และฐานขอมูลทรัพยากร

การเรียนรูที่เพียงพอ ทันสมัย เอ้ือใหอาจารยและนักศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการที่มี

คุณภาพสูง 

3. หลักสูตรเร่ิมมีระบบการดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สําคัญโดยเจาหนาที่วิทยาศาสตร

รวมกับอาจารย  

โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรฯ ไมแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรูอยางตอเนือ่ง นําผลการประเมินไปปรับปรุงใหไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 

ผาน 

/ไม

ผาน 

ระบุเหตผุล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมิน 

1 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

(√) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สดุปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว   

ผาน เพ่ิมรายละเอียดแสดงตัวอยางการปรับปรุง

การจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน 

ตามท่ีรายงานในผลการดําเนินงาน 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

(√) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันา

ทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ผาน  



ขอ เกณฑ 

ผาน 

/ไม

ผาน 

ระบุเหตผุล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมิน 

10 จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

ผาน  

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม

ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ผาน  

12 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผาน 

 

 

จํานวนขอที่ประเมิน 12  

คิดเปนรอยละ 100 

  

 

จํานวนขอที่ผานการประเมิน 
 

12 

เกณฑการประเมิน 

1. มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 มีคาคะแนนเทากับ 0 

2. มีการดําเนินงานรอยละ 80 มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

3. มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

4. มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

5. มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

6. มีการดําเนินงานรอยละ 100 มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

 



3.5 ผลการประเมินกระบวนการและรายละเอียดผลการตรวจประเมินกรณีมีการปรับลดหรือเพ่ิมคะแนน 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน กรุณาอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม 

กรณีมีการปรับลดหรือเพ่ิมคะแนน 

1. การปรับลดคะแนน 

2. มีผลประเมินอยูในระดับ 3,4,5 คะแนน  

หลักสูตร

ประเมิน

ตนเอง 

กรรม 

การ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1 3.1 การรับนักศึกษา P 3 3  

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3 3  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3 3  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3 3 ไมแสดงตัวอยางการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาท่ี

ทันสมัยตลอดเวลาสอดคลองกับความกาวหนา

ทางศาสตร และความตองการของสังคม 

5 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

P 4 3 ไมแสดงการปรับปรุงรายวิชาท่ีมีผลประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีคะแนนต่ํากวา 

3.51 

ไมแสดงตัวอยางการทบทวน การปรับปรุง

รายวิชา กลยุทธการสอน ท่ีรายงานในผลการ

ดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของป

ท่ีแลว ใหเห็นผลลัพธการดําเนินการท่ีชัดเจน 

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3 3  

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

P 5 5 ขอ 7 แสดงตัวอยางการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน ตามท่ีรายงาน

ในผลการดําเนินงาน  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3 3  

 

 

 

  



สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวชี้วัด IPO ระดับคะแนน หมายเหตุ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 ผาน ไมผาน เพ่ิมรายละเอียด

ผลงานวิชาการ 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

O 4.61 4.61 กรณีหลักสูตรใหม 

TQF ยังไมมีบัณฑิต

จบ จะไมประเมนิ 2 

ตัวชี้วัดนี้ 

แตถาเปนหลักสูตร

ปรับปรุง (ซ่ึงไมใช

หลักสูตรใหม) จะ

วัดผลการดําเนินงาน

ของบัณฑิตหลักสูตร

เดิมท่ีจบการศึกษา

ตามหลักสูตรเดิม) 

3 2.2 ปริญญาโท ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

O 5 5 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

4 3.1 การรับนักศึกษา P 3 3  

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3 3  

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 4.42 4.42  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3 3  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5 5  

กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก 

 5 5  

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนง

วิชาการ 

 5 5  

- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ  5 5  

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 4 4  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3 3 ไมแสดงตัวอยางการ

ปรับปรุงกระบวนการ

และผลลัพธที่ชัดเจน ใน



ตัวชี้วัด IPO ระดับคะแนน หมายเหตุ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

การวิชาเลือกที่สนอง

ความตองการของผูเรียน 

การปรับปรุงเนื้อหา

รายวิชาที่ทันสมัย

ตลอดเวลาสอดคลองกับ

ความกาวหนาทางศาสตร 

และความตองการของ

สังคม 

11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอน 

P 4 3 -ไมแสดงการปรับปรุง

รายวิชาที่มีผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

นักศึกษา ที่คะแนนตํ่า

กวา 3.51 

- ไมแสดงตัวอยางการ

ทบทวน การปรับปรุง

รายวิชา กลยุทธการสอน 

ที่รายงานในผลการ

ดําเนินงานรายวิชา (มคอ.

5 และ มคอ.6) ของปที่

แลว ใหเห็นผลลัพธการ

ดําเนินการที่ชัดเจน 

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3 3  

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

p 5 5 ขอ 7 แสดงตัวอยางการ

ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน 

ตามที่รายงานในผลการ

ดําเนินงาน  

ขอ 10 เพิ่มรายละเอียด 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3 3  

รวมคะแนน  3.74 3.66  

หมายเหตุ  

1. ตัวชี้วัดไหน หลักสูตรใดไมไดรับการประเมินใหตัดตัวชี้วดันัน้ออก (ไมนํามาคิดคาคะแนน)  

2. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจัดทําโปรแกรม Excel ในการคํานวณคะแนน และสงทางเมลใหกรรมการทุกทาน

ทางอีเมล หรือติดตอ โทร 48707-9 

 

ระดับคุณภาพ 

คะแนนระดบัหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 



คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได 

ดังนี้  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01-2.00 นอย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ดี 

4.01-5.00 ดีมาก 

 


	ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

