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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
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รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/สาขา คณะ 

1 รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ ประธาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2 ผศ.ดร.สันติไมตรี  กอนคําด ี กรรมการ พืชไร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 ผศ.นุศรา  สุระโคตร กรรมการ เทคโนโลยธีรณี คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นางรังครอง  ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน : ผูประสานงาน 

 

 

  



สวนที่  1  บทนํา 

 

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติความเปนมาของหลกัสูตร 

ดวยปจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีการเรียนรูศาสตรวิทยการควบคูกับการสรางจิตสาธารณะและการพัฒนาคนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดดําเนินการสรางหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต และไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเร่ือยมาเพื่อใหมีความทันสมัย รองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ

ผลิตและระบบการจัดการอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเนนผลิตบุคลากรที่มีความพรอมทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติที่

ได รับการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรมุงเนนในบูรณาการองคความรูเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งการเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานภายในองคกร

ตามมาตรฐานสากล  โปรแกรมการศึกษาเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ โดยสามารถเลือก

การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถฝกงานในหนวยงานดานการบริการไดอีกดวย การดําเนินการ

ศึกษาในรายวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต หรือเลือกการศึกษาวิจัยผานระบบสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะ

ไดจัดทาํวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตรวมกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุงเนน

การเรียนรูแบบมีผูเรียนเปนศูนยกลาง พรอมสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสราง

บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และโดยบคุลากรคุณภาพเหลานี้

ออกมารับใชชาติตั้งแตปพ.ศ.2542 จวบจนปจจุบัน โดยทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการอันเปนกําลังสําคัญ

ทางดานการจัดการการผลิตของประเทศ 

โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ พรอมดวยประสบการณในวิชาชีพดานเทคโนโลยีผลิต

และการจัดการอุตสาหกรรม มีความพรอมในการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต มีจรรยาบรรณและจริยธรรม มี

ทักษะทางปญญาและความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิจัย พรอมตอการเปลี่ยนแปลง สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนและทัศนคติในการเรียนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงันี ้

1.  มีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานดานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะและริเร่ิมสรางสรรค สามารถประยุกตใชทฤษฎีและหลักการ

ความรูในการแกปญหาการทาํงานจริงไดอยางเหมาะสม 

3.  มีทักษะความสามารถดานการวเิคราะหวิจัย และพัฒนาองคความรู 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพรวมทัง้มีทัศนคติที่ดีตอสังคม การทาํงานและการใชชีวิต 



5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาตางประเทศที่สองเพื่อการสื่อสาร การศึกษา และฏิบัติ

งานได 

6.  มีความเปนผูนําและผูรวมงานทีด่ี ใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

 

  



1.2 วิธีการประเมิน 

(1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมินหลกัสตูร 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินตนเองทุกองคประกอบ 

- คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนการตรวจประเมิน โดยการวิเคราะหจดุเดนและโอกาสในการ

พัฒนาหลักสูตร ในแตละองคประกอบ 

-  คณะกรรมการสัมภาษณอาจารยประจําหลักสตูร  

- พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) 

- คณะกรรมการจัดทํารางรายงานผลการตรวจประเมินรายองคประกอบ  

 

(2) วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

- ตรวจสอบขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง มคอ.2-มคอ.7 และเอกสารตาง ๆ 

 

 

(3) ผูใหขอมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตรเชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยผูสอน  

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเรียน (โปรดระบรุายชื่อและตาํแหนง) 

อาจารยประจําหลักสตูร 

1. อาจารย ดร.อาทิตย  อภิโชติธนกุล ประธานหลักสูตร 

2. อาจารย ดร.มานิดา  สวางเนตร อาจารยประจาํหลักสูตร 

3. อาจารย ดร.อนาลยา  หนานสายออ อาจารยประจาํหลักสูตร 

4. อาจารย ดร.ธัญญา  จนัทรประสพชัย อาจารยประจาํหลักสูตร 

นักศึกษา 

1. นายมนฤทธิ์  เดชประเสริฐ  นักศึกษาชัน้ปที่ 2 

2. นางสาวกรกมล  ตรงมหวิเศษ นักศึกษาชัน้ปที่ 2 

3. นางสาววิภาวี  ยิ่งกําแหง นักศึกษาชัน้ปที่ 2 

4. นางสาวศิริพร  เที่ยงดีฤทธิ ์ นักศึกษาชัน้ปที่ 4 

5. นางสาวนุสรา  วิระตา นักศึกษาชัน้ปที่ 4 

6. นายศรันย  พทิักษเข่ือนขันธ นักศึกษาชัน้ปที่ 4 

7. นางสาวศศิพิมล  เทียนเวียน นักศึกษาชัน้ปที่ 3 

8. นางสาวธนาพร  ไขสุบนิ นักศึกษาชัน้ปที่ 3 

9. นายรัชนาท  ศรีโพธิ ์ นักศึกษาชัน้ปที่ 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

จุดเดน 

1. มีการเสริมเนื้อหาเร่ืองการตลาดในหลักสูตร ทําใหมีมุมมองการทํางานที่กวางขวางข้ึน 

2. ศักยภาพอาจารยในเร่ืองเครือขายความรวมมือกับหนวยงานเอกชนภายนอก และหนวยงานตางประเทศ 

3. หลักสูตรมีกลไกการผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตทาํใหมีจํานวนนักศึกษาไดรับงานทําระดับดี

อยางตอเนื่อง 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  กระบวนการประสานงานเร่ืองการฝกงานกับแหลงทีฝ่กงานใหกระชับในเร่ืองเวลาใหมากข้ึน 

2. ตัวแทนนักศึกษาอยากใหมีชั่วโมงการมีประสบการณนอกหองเรียนมากข้ึน 

3. ตัวแทนนักศึกษาตองการใหมีความพรอมและเพียงพอเร่ืองอุปกรณประกอบการเรียนในชัน้เรียน 

4.  การปรับเนื้อหาหลักสูตรใหมีความพรอมมากข้ึนในการรองรับการปรับเปลีย่นของเทคโนโลย ี

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 
*วิธปีฏิบัติที่ดี หมายถึง วธิีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนทีย่อมรับในวง

วิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมกีารสรุปวธิีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปน

เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได  

- ไมมี 

 
หมายเหต ุ:   

ผูประเมินควรจะแสดงรายละเอียดทีช่ดัเจน เพ่ือมหาวทิยาลยัจะไดนําไปเผยแพรแนวปฏิบตัิที่และกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู 

 

 

 

 

 

  



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 

หลักสตูรไมไดและประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดั

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

• และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มคีุณวุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

ผูชวยศาสตราจารย 

• และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจํา มี

คุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่าํกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน

หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ี

สอนรายละเอียด 

 ผาน  

5 • คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) 

มีคุณวุฒิปรญิญาโท หรือ คณุวุฒิปริญญาตรหีรือ

เทียบเทาและมีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ี

สอนไมนอยกวา 6 ป ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 

ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชาน้ัน 

 ผาน  

6 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไม

เกิน 5 ป 

 ผาน  

 

 

จํานวนขอท่ีประเมิน 6 ผลการประเมิน 



ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 

จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 6  หลักสูตรไดมาตรฐาน   

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

  



3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น  

การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

- การปรับเนื้อหาหลักสูตรใหมีความพรอมมากข้ึนในการรองรับการปรับเปลีย่นของเทคโนโลย ี

 (2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน(ถาม)ี 

- ไมมี- 

 

3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 2  

บัณฑิต 

จุดเดนในภาพรวม 

1. หลักสูตรมีกลไกการผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตทาํใหมีจํานวน

นักศึกษาไดรับงานทําระดับดีอยางตอเนื่อง 

2. อัตราการไดงานทาํของบัณฑิตอยูในระดับดีมาก 

3. ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตอยูในระดับด ี

โอกาสในการพัฒนาในภาพรวม 

องคประกอบท่ี 3 

นักศึกษา 

จุดเดนในภาพรวม 

1.  

2. 

โอกาสในการพัฒนารายตัวช้ีวัด 

3.1 การรับนักศึกษา 

1.  

2.  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

1. 

2. 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

1. 

2. 

องคประกอบท่ี 4 

อาจารย 

จุดเดนในภาพรวม 

1. ศักยภาพอาจารยในเร่ืองเครือขายความรวมมือกับหนวยงานเอกชนภายนอก และ

หนวยงานตางประเทศ 

โอกาสในการพัฒนารายตัวช้ีวัด 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

1. 

2. 

 



องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพัฒนารายองคประกอบ 

4.2 คุณภาพอาจารย 

1.  

2. 

องคประกอบท่ี 5 

หลักสตูร การเรียน

การสอน การ

ประเมินผูเรียน 

จุดเดนในภาพรวม 

1. 

2. 

โอกาสในการพัฒนารายตัวช้ีวัด 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. นักศึกษาอยากใหมีชั่วโมงการมปีระสบการณนอกหองเรียนมากข้ึน 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

1. 

2. 

5.3 การประเมินผูเรียน 

1. 

2. 

5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1. 

2. 

องคประกอบท่ี 6 สิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู 

จุดเดน 

1. 

2. 

โอกาสในการพัฒนา 

2. ความพรอมและเพียงพอเร่ืองอุปกรณประกอบการเรียนในชัน้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 

ผาน 

/ไม

ผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมนิ 

1 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

()กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

-อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

(√) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร�� 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว   

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

(  ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

ผาน  



ขอ เกณฑ 

ผาน 

/ไม

ผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมนิ 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(√)กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

10 จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ผาน  

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผาน  

12 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 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 3.00 3.00  

 

 

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 3.00  

 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 4.00 4.00  

 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3.00  

 

 

5 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

P 3.00 3.00  

 

 

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 3.00  

 

 

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

P 3.00 5.00  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 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 3.76 3.76  

3 2.2 ปริญญาตรี รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O 4.75 4.75 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา     

4 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 3.00  

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 3.00  

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 3.00 3.00  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย     

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 4.00 4.00  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 3.89  

 กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548     

- รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก     

- รอยละอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ     

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสตูร     

8  กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558     

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญา

เอก 

 5.00 

(80.00%) 

5.00 

(80.00%) 

 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ  1.67 

(20.00%) 

1.67 

(20.00%) 

 

 - ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร   5.00 

(64.00%) 

5.00 

(64.00%) 

 

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 3.00 3.00  

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 3.00  

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

p 3.00 5.00  



ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3.00  

รวมคะแนน  3.42 3.49  

 

  



หมายเหตุ  

1.ตัวชี้วัดไหน หลักสูตรใดไมไดรับการประเมินใหตัดตัวชี้วัดนัน้ออก (ไมนํามาคิดคาคะแนน)  

2.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจัดทาํโปรแกรม 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 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

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

 (รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ) 

 

 

 

 

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

 (ผศ.ดร.สันติไมตรี  กอนคําดี) 

 

 

 

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

 (ผศ.นุศรา  สุระโคตร) 

 

 


