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รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/สาขา คณะ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร  จํารัสเลิศ

ลักษณ 

ประธาน วิศวกรรมชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2 ผูชวยศาสตราจารย นุศรา  สุระโคตร กรรมการ เทคโนโลยธีรณี คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 อาจารย ดร.อนาลยา  หนานสายออ กรรมการ เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นางรังครอง  ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน : ผูประสานงาน 

 

 

  



สวนที่  1  บทนํา 

 

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสงัเขป/ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตรโดยสังเขป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู

ความสามารถในดานเทคโนโลยีชวีภาพมีทกัษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบตัิ พรอมสําหรับการทํางาน การ

แกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการ/วิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก

วิชาการ/วิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปน

บัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน 

ประวัติการปรับปรุง พรอมเหตุผลของการปรับปรุงแตละคร้ัง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเร่ิมเปดสอนเมื่อปการศึกษา 2528 

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2543 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย 

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2553 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 อีกทั้งยังเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 597/2548 เร่ืองหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

จัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 908/2552 เร่ือง

การเขารวมกิจกรรมในการเรียนรูแบบบูรณาการของนกัศึกษาขอนแกน 

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ นอกจากนี้ยังไดมีการเพิ่มรายวิฃาเลือกเก่ียวกับการแปรรูปพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมี

มูลคาเพิ่มมากข้ึน 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่

มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเร่ิมสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณในสาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ

ในการแกปญหาการทํางานได 

(3) มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

จัดการสมัยใหม 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพและมีทักษะความพรอมดานสังคม ที่จําเปนตอการทํางาน

และการใชชีวิตในอนาคต 

(5) มีความสามารถทํางานรับใชตรงตามความตองการของทองถ่ินและสังคมดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

(6) มีโลกทรรศนกวางไกล มีความรูความสามารถพอเพียงที่จะศึกษาตอในระดับสูงข้ึนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 



 

  



1.2 วิธีการประเมิน 

(1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมนิหลกัสูตร 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินตนเองทุกองคประกอบ 

- คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนการตรวจประเมิน โดยการวิเคราะหจดุเดนและโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร 

ในแตละองคประกอบ 

-  คณะกรรมการสัมภาษณอาจารยประจําหลักสตูร  

- พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) 

- คณะกรรมการจัดทํารางรายงานผลการตรวจประเมินรายองคประกอบ  

 

(2) วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

- ตรวจสอบขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง มคอ.2-มคอ.7 และเอกสารตาง ๆ 

 

(3) ผูใหขอมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตรเชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยผูสอน  ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูเรียน (โปรดระบุรายชื่อและตาํแหนง) 

อาจารยประจําหลักสตูร 

1.  ผศ.ดร.ขนิษฐา  เฟยลา 

2. ผศ.ดร.คณิต  วิชิตพันธุ 

3. รศ.สุกานดา  วชิิตพันธุ 

4. อ.ดร.อภิลักษณ  สลักคํา 

นักศึกษา 

1. นางสาวหทัยชนก  ประดับคํา   ชั้นปที่ 3 

2. นางสาวณัฐณิชา  ออนทุม  ชั้นปที่ 3 

ศิษยเกา 

1. นายธนวัฒน  ธนาพรสนิ 

 

  



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

จุดเดน 

1. หลักสูตรมีการตั้งเปาหมายในบางตัวบงชี้ และมีการดําเนินการตามวงจร PDCA เพื่อมุงสูเปาหมาย 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในระดบัสงู (บทความวิจัยในฐาน SCOPUS) ทุกทานในปที่รับการประเมิน 

นอกจากนี้ยังมีอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการในเชิงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคิดคนที่โดดเดนดวย 

3. จํานวนนักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาและมีอัตราการไดงานทาํที่สูงอยางตอเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยูในระดบัที่ไมสูงมากนัก (3.79) 

2. การประเมินผูเรียนควรดําเนนิการใหครอบคลุมทั้ง Assessment for/as/of learning 

3. หลักสูตรควรตั้งผลลัพธการเรียนรู (Learning outcome) ในรายชัน้ป แลววัดผลพรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมั่นใจวา

ผลลัพธการเรียนรูในระดับหลักสูตรจะเปนไปตามที่คาดหวัง 

 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 
*วิธปีฏิบัติที่ดี หมายถึง วธิีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนทีย่อมรับในวง

วิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมกีารสรุปวธิีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปน

เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได  

-ไมพบ- 

 

 

 

 

 

  



สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

สําหรับหลักสตูรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 

ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ไมนอยกวา 5 คน 

• และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมได

และประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม

หลักสตูรน้ัน 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาโท

หรือเทียบเทา หรือดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย 

• และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มคีุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย 

• และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจํา มีคณุวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ

กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 

 ผาน  

5 • คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มี

คุณวุฒิปรญิญาโท หรือ คุณวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเทาและมี

ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 

ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผดิชอบรายวิชาน้ัน 

 ผาน  

6 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 5 

ป 

 ผาน  

 

 

จํานวนขอท่ีประเมิน 6 ผาน 

 

ผลการประเมิน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 6 

 

 

  



3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น  

การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 (2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน(ถาม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 2  

บัณฑิต 

จุดเดนในภาพรวม 

1. หลักสูตรมีอัตราการไดงานทําท่ีสูง 

โอกาสในการพัฒนาในภาพรวม 

1. หลักสูตรอาจพิจารณาการเก็บขอมูลผูใชบัณฑิตใหมีจํานวนมากข้ึนเพ่ือใหเปนตัวแทนของขอมูลท่ีแทจริง 

นอกจากน้ียังอาจพิจารณาแนวทางการเก็บขอมูลดวยวิธีทางอ่ืนนอกจากการตอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดมา

ซึ่งขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 3 

นักศึกษา 

จุดเดนในภาพรวม 

1. หลักสูตรรับนักศึกษาเปนไปตามแผนการรับทุกปการศึกษา 

2. หลักสูตรมีเก็บขอมลูจํานวนนักศึกษาแรกเขาในแตละข้ันตอน (แผน ประกาศรับเขา เขาสัมภาษณ รายงานตัว 

และลงทะเบียนเรียน ในทุกประเภทการรับเขา) รวมถึงมีการวิเคราะหจุดเดน-จุดดอยของนักศึกษาในแตละ

ประเภทการรับเขา 

3. ประธานหลักสูตรไดมีการสรุปขอมูลนักศึกษาท่ีอยูในกลุมเสี่ยงในการตกออกเน่ืองจากผลการเรียนไมเปนไป

ตามเกณฑ เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาไดกํากับ ตดิตาม ชวยเหลือ รวมถึงไดมีการใชแบบฟอรมการเขาพบท่ี

ปรึกษา 

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. หลักสูตรควรพิจารณาเหตผุลหลักท่ีทําใหนักศึกษามีการตกออกในช้ันปท่ี 1 แลวดําเนินการปรับปรงุแกไข

กระบวนการท่ีเก่ียวของ เชน การสัมภาษณชวงการรับเขา การจดักิจกรรมเตรยีมความพรอมเพ่ือสรางแรง

บันดาลใจในการศึกษา เปนตน 

2.หลักสูตรอาจพิจารณาเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีเขาสัมภาษณในแตละรอบ เพ่ือใหทราบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา 

รวมถึงชองการรับทราบขอมลูหลกัสูตร เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดจํานวนนักศึกษารับเขาในแตละ

ประเภทการรับและการประชาสัมพันธหลักสูตร 

3. กิจกรรมการเตรียมความพรอมในสวนของติวรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ควรดาํเนินการวัดผล

ความสําเร็จท่ีชัดเจน (ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ) และปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสามารถแกปญหาได

ตรงกลุมเปาหมายสวนกิจกรรมวันพบผูปกครองนักศึกษาใหม ควรดาํเนินการอยางตอเน่ือง โดยอาจอยูใน

รูปแบบเครือขายระหวางผูปกครอง-หลักสูตร เพ่ือประสานงานในการดูแลนักศึกษาตอไป 

4. หลักสูตรมีการเช่ือมโยงทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 กับรายวิชาและกิจกรรมเสรมิการเรียนรู อยางไรก็

ตามควรกําหนดทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีหลักสตูรเนน ซึง่เปนผลปอนกลับ (Feedback) จากผูมี

สวนไดสวนเสีย และวัดผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการอยางเปนรูปธรรม 



องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทุกกิจกรรมควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมใหตรงกับเปาหมาย/

วัตถุประสงคท่ีกําหนด และมีกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงของหลักสตูร 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนกัศึกษา 

1. หลักสตูรควรวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา. 

องคประกอบท่ี 4 

อาจารย 

จุดเดนในภาพรวม 

1.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคณุภาพสูง 

โอกาสในการพัฒนารายตัวช้ีวัด 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

1.  หลักสตูรอาจพิจารณากําหนดเปาหมายของการพัฒนาอาจารยใหชัดเจนมากข้ึน 

4.2 คุณภาพอาจารย 

- ไมม-ี 

องคประกอบท่ี 5 

หลักสตูร การเรียน

การสอน การ

ประเมินผูเรียน 

จุดเดนในภาพรวม 

1. หลักสตูรมีการปรับปรุงโดยมีการควบรวมรายวิชาท่ีมเีน้ือหาสาระตอเน่ืองกัน รวมถึงลดความซ้ําซอนของ

เน้ือหารายวิชา  

2.  การจัดการเรยีนสอนเกือบทุกวิชาเปนแบบผูสอนรวมกัน และใช e-learning เปนเครื่องมือในการจดัการเรยีน

สอน รวมถึงมีการแทรกความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษในบางรายวิชา  

3.  มีแนวปฏิบัตสิําหรบัการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1.  หลักสตูรอาจพิจารณาตรวจสอบ curriculum mapping ของผลลพัธการเรียนรูในแตละวิชาและแตละช้ันป 

ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรอาจพิจารณาทํา KM เพ่ือแลกเปลี่ยนรูเทคนิคในการจัดการเรยีนการสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 

1.  หลักสตูรอาจพิจารณาแนวทางการวิเคราะหขอสอบรวมกันในทีมผูสอน เพ่ือใหไดขอสอบท่ีสามารถวัดผลลัพธ

การเรยีนรูตามท่ีตองการได 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

-ไมม-ี 

องคประกอบท่ี 6  

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

จุดเดน 

-ไมม-ี 

โอกาสในการพัฒนา 

-ไมม-ี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมนิ 

1 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

(√) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร�� 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สดุปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง

นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว   

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

(  ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(√) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทาง

ผาน  



ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมนิ 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

10 จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอยกวารอยละ 

50 ตอป 

 

 

ผาน  

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

ผาน  

12 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผาน  

จํานวนขอที่ประเมิน 12 คิดเปนรอยละ 100.00 

 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 4.00 3.00  

 

 

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 4.00 3.00  

 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3.00  

 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3.00  

 

 

5 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

P 3.00 3.00  

 

 

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 2.00  

 

 

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

P 5.00 5.00  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 4.00 3.00  

 

 

 

 

 

  



สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ี

กําหนดโดย สกอ. 

 ผาน ผาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

O 3.79 3.79  

3 2.2 ปริญญาตรี รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O 4.85 4.85 33/34x100=97.05 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

4 3.1 การรับนักศึกษา P 4.00 3.00  

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 4.00 3.00  

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 4.00 3.00  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3.00  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 5.00  

8  ใชเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2558     

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  80.00 80.00  

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ  80.00 80.00  

 - ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร   168.00 168.00  

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 4.00 4.00  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3.00  

11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน P 3.00 3.00  

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 2.00 ควรมีการประเมินท่ี

ครอบคลุม 

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

p 5.00 5.00  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 4.00 3.00 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู

ทางดานกายภาพยังไม

เพียงพอ เชน พ้ืนท่ี

ทางการเรียนรู, 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

รวมคะแนน  3.90 3.51  



 

  



หมายเหตุ  

1.ตัวชี้วัดไหน หลักสูตรใดไมไดรับการประเมินใหตัดตัวชี้วัดนัน้ออก (ไมนํามาคิดคาคะแนน)  

2.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจัดทาํโปรแกรม Excel ในการคํานวณคะแนน และสงทางเมลใหกรรมการทุกทานทางอีเมล หรือ

ติดตอ โทร 48707-9 

 

ระดับคุณภาพ 

คะแนนระดบัหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได ดงันี้  

คะแนน ระดบัคุณภาพ 

0.01-2.00 นอย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ดี 

4.01-5.00 ดีมาก 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

 ลงชื่อ................................................................................ประธานกรรมการ 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร  จํารัสเลิศลักษณ) 

 

 

 

 

 ลงชื่อ................................................................................กรรมการ 

 (ผูชวยศาสตราจารย นุศรา  สุระโคตร) 

 

 

 

 ลงชื่อ................................................................................กรรมการ 

 (อาจารย ดร.อนาลยา  หนานสายออ) 

 


