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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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(ระดับปริญญาตรี) 



รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/สาขา คณะ 

1 รศ.ดร.ดรณุี โชติษฐยางกูร ประธาน พืชศาสตรและทรัพยากร

การเกษตร สาขาพืชไร  

คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2 ผศ.ดร.ยุวรตัน   เงินเย็น กรรมการ วิศวกรรมเคม ี คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 ผศ.นุศรา  สุระโคตร กรรมการ เทคโนโลยีธรณ ี คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

สวนที่  1  บทนํา 

  

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติความเปนมาของหลกัสูตร 

ประวัติความเปนมาของหลักสตูร  

 ดวยปจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหมีการเรียนรูศาสตรวิทยการควบคูกับการสรางจิตสาธารณะและการพัฒนาคนบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดดําเนินการสรางหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต และไดปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเร่ือยมาเพื่อใหมีความทันสมัย รองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยี

การผลิตและระบบการจัดการอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเนนผลิตบุคลากรที่มีความพรอมทั้งดานทฤษฎีและ

ปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรมุงเนนในบูรณาการองคความรูเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งการเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานภายในองคกร

ตามมาตรฐานสากล  โปรแกรมการศึกษาเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ โดยสามารถเลือก

การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถฝกงานในหนวยงานดานการบริการไดอีกดวย การดําเนินการ

ศึกษาในรายวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต หรือเลือกการศึกษาวิจัยผานระบบสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะ

ไดจัดทาํวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตรวมกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุงเนน

การเรียนรูแบบมีผูเรียนเปนศูนยกลาง พรอมสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสราง

บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และโดยบุคลากรคุณภาพเหลานี้

ออกมารับใชชาติตั้งแตปพ.ศ.2542 จวบจนปจจุบัน โดยทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการอันเปนกําลังสําคัญ

ทางดานการจัดการการผลิตของประเทศ         

โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ พรอมดวยประสบการณในวิชาชีพดานเทคโนโลยี

ผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม มีความพรอมในการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต มีจรรยาบรรณและจริยธรรม  



มีทักษะทางปญญาและความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิจัย พรอมตอการเปลี่ยนแปลง สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนและทัศนคติในการเรียนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงคของหลักสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) มีวัตถุประสงคเพื่อผลติบณัฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้

1.  มีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานดานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

อุตสาหกรรม 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะและริเร่ิมสรางสรรค สามารถประยุกตใชทฤษฎีและหลักการ

ความรูในการแกปญหาการทาํงานจริงไดอยางเหมาะสม 

3.  มีทักษะความสามารถดานการวเิคราะหวิจัย และพัฒนาองคความรู 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอสังคม การทาํงานและการใช

ชีวิต  

5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาตางประเทศที่สองเพื่อการสื่อสาร การศึกษา และ

ปฏิบัติงานได 

6.  มีความเปนผูนําและผูรวมงานทีด่ี ใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

 

1.2 วิธีการประเมิน 

(1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมินหลกัสูตร 

1. กรรมการวางแผนกอนการประเมิน และสรุปประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 

2. กรรมการแบงหนาที่ในการประเมิน 

3. กรรมการตรวจอานผลการดาํเนินงาน (SAR) 

4. กรรมการสรุปคะแนนเบื้องตน 

5. กรรมการสรุปผลและอภิปรายผลการประเมนิรายตัวชี้วัด 

(2) วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

1. ตรวจจากเอกสารเชิงประจักษ 

2. ตรวจจากรายงานการประเมนิตนเอง 

3. การสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษาในหลักสูตรและบัณฑิต 

4. กรรมการสรุปผลคะแนนตามหลักพิชญพิจารณและเปดโอกาสใหซักถาม 

(3) ผูใหขอมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร เชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยผูสอน  

ผูทรงคุณวุฒิ  

อาจารย 

1. อ.ดร.อนาลยา  หนานสายออ ประธานหลักสูตร 

2. อ.ดร.อาทิตย  อภิโชติธนกุล ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. อ.ดร.ธัญญา  จันทรประสพชัย ผูรับผิดชอบหลักสูตร 



นักศึกษา 

1. นางสาวพชัราภรณ  พิริยะ ชั้นปที่ 4 

2. นางสาวภัทจิรา  มุลิกบุญเลิศ ชั้นปที่ 4 

3. นายธนบดนิทร  ปนใจ ชั้นปที่ 4 

4. นางสาวธนาพร  ไขสุบนิ ชั้นปที่ 4 

5. นางสาวสุรัตนา  เสต ิ ชั้นปที่ 4 

6. นางสาววริาวรรณ  โพธิท์อง ชั้นปที่ 2 

7. นางสาวพรรพินทร  พรหมมาศ ชั้นปที่ 2 

8. นายธาราธร  ทองโคตร ชั้นปที่ 3 

9. นางสาววิภาวี  ยิ่งกําแหง ชั้นปที่ 3 

10. นางสาวสิดาพร  เครือวรรณ ชั้นปที่ 3 

11. นางสาวพรรณธิดา  สมภาพ ชั้นปที่ 3 

12. นายสหรัฐ  ริดชัยภูม ิ ชั้นปที่ 2 

13. นายพิศัลย  โอธารส ชั้นปที่ 2 

  



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

จุดเดน 

1. ผู รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบใหม ๆ เชน หลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม และ  

การปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะแผนการสอนแบบสองปริญญา  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ในทุกกระบวนการของหลักสูตร ควรมีระบบการประเมิน และนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงในทุกป

การศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง (continuous improvement) โดยในทุกกระบวนการควรมีการกําหนด

เปาหมายที่ชัดเจนในแตละปการศึกษา โดยพิจารณาเปาหมายจากแผน หรือจากผลการดําเนินงานในปการศึกษาที่

ผานมา เพื่อนําไปสูการวางแผนโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนนํามาสูการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ในการจัดการเรียนการสอน ควรใหความสําคัญกับการนํา Curriculum mapping ไปสูการจัดการเรียนการ

สอนเพราะเปนแผนที่นําทางในการสรางผลลัพธการเรียนรูที่ไดระบุไวในการพัฒนาหลักสูตร ตอบสนองตอ

วัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจนมีการพัฒนากระบวนการติดตามทักษะของนักศึกษาตามที่ระบุไวในวัตถุประสงค

ของหลักสูตรอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อใหการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 

*วิธีปฏิบตัิที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัตทิีท่ําใหสถาบนัประสบความสาํเร็จหรือสูความ

เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป

วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชประโยชนได  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ :   

ผูประเมินควรจะแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปเผยแพรแนวปฏิบัติที่และกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู



สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 สําหรับหลักสูตรทีใ่ชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558  

ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คน 

• และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่าํกวาผูชวยศาสตราจารย  

• และมีผลงานทางวิชาการ 1 

รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่าํกวาผูชวยศาสตราจารย  

• และ มีผลงานทางวิชาการ 1 

รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปน

อาจารยประจํา มีคณุวุฒิปรญิญาโท

หรือเทียบเทา หรือดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการไมต่าํกวาผูชวยศาสตราจารย 

ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชา

ท่ีสอนรายละเอียด 

 ผาน  

5 • คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปน

อาจารยพิเศษ (ถามี) มีคณุวุฒิ

ปริญญาโท หรือ คณุวุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทาและมปีระสบการณ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไม

 ผาน  



ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 

นอยกวา 6 ป ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไม

เกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี

อาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบ

รายวิชาน้ัน 

6 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 5 ป 

 ผาน  

 

 

จํานวนขอท่ีประเมิน 6 6 

 

ผลการประเมิน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน   จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

 

 

 

3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น  

การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 

หลักสูตรควรมีการติดตาม คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของผลงานตีพิมพ 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

(2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 

1 ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตใน

ดานคุณธรรม จริยธรรมสูง (4.46) 

. 

 1. จากผลสาํรวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

คุณภาพบัณฑติในดานตาง ๆ ในรอบ 3 ป พบวา ไมมี

แนวโนม และ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพ

ดานอ่ืนๆที่เพิ่มข้ึน การหาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม



จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

หลักสูตรตาง ๆ และการติดตามผลลัพธการเรียนรูของ

หลักสูตร หรือ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงคของ

หลักสูตร เปนระยะ อาจทําใหหลักสูตรสามารถปรับ

วิธีการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ 

ที่สามารถตอบโจทยการพฒันาคุณภาพบัณฑติไดชัดเจน

ข้ึน 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. 

2. 

3.1 การรับนักศึกษา 

1.ในการประชาสัมพันธหลักสูตร ควรแสดงภาพใหเห็น

ชัดเจนวา ตลาดงานของบัณฑติคืออะไรและแตกตางจาก

วิศวอุตสาหการอยางไร 

ควรมีจุดที่พัฒนาในเร่ืองของกลยุทธในการรับนักศึกษา 

โดยอาจเพิ่มชองประชาสัมพนัธเชิงรุกพรอมทั้งหาแหลง

ทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา 

2. การวิเคราะหผลการเรียน จาํนวนการลาออก ตกออก 

ของนักศึกษาในแตละชองทางการรับเขา อาจชวยใหการ

จัดการศึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. มีกิจกรรมสงเสริม และพัฒนานักศึกษาที่หลาหลาย 

 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. ควรมีการปรเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมเลานั้น

วามีสวนสงเสริมผลลัพธิ์การเรียนรูของหลักสูตรอยางไร 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เปนกิจกรรมที่ดําเนินการ

เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน เพื่อสงเสริม

และพัฒนาทักษะตาง ๆ การรายงานการดําเนนิงานใน

ประเด็นนี้ใน SAR หลักสูตรฯ อาจพิจารณารายงาน

เฉพาะในสวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดข้ึน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- 

องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 

- 

4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 

หลักสูตรควรมีแนวทางการบริหารและแผนการพัฒนา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ตลอดจนการวิเคราะห

ภาระงานของทั้งอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจาํหลักสูตร เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน

มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  



จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

 

4.2 คุณภาพอาจารย 

- 

 

4.2 คุณภาพอาจารย 

แมวาในภาพรวมคุณภาพของอาจารยผูรับผิดชอบอยูใน

เกณฑดี อยางไรก็ตามผลงานทางวิชาการที่เกิดข้ึนยังเปน

ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบจํานวนหนึ่งเทานั้น 

หลักสูตรฯ ควรหาแนวทางการอํานวยความสะดวก 

ตลอดจนสนับสนนุ เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทุกคนสามารถพัฒนา หรือ ผลิตผลงานทางวชิาการได 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

1.มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบใหม ๆ เชน หลักสูตร

บัณฑิตพนัธุใหม และ การปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะ

แผนการสอนแบบสองปริญญา  

. 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

1.ควรมีการนํา Curriculum mapping ของรายวิชาใน

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรดานตางๆมาจัดทาํให

ชัดเจนข้ึน เพื่อใหสามารถพัฒนา และติดตามไดชัดเจน 

และทําใหสามารถประเมินทักษะชั้นปไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

. 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

 

ควรมีการกํากับติดตามการนํา Curriculum mapping 

จากหลักสูตรไปสูการจัดการเรียนการสอน ผานการ

จัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ที่มีประสิทธิภาพ นอก

นอกเหนือจากการมี มคอ. 3 ตามระยะเวลาแลว 

หลักสูตรฯ ควรมีการกํากับวา รายวิชาตาง ๆ เหลานัน้ มี

การนําผลสรุปจาก มคอ. 5 ในภาคการศึกษาที่ผาน มา

ปรับใน มคอ. 3 หรือไม และในภาพรวมของทั้งหลักสูตร 

มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 

5.3 การประเมินผูเรียน 5.3 การประเมินผูเรียน 

1. ทบทวนวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่หลักสูตร 

ดํ า เนิ นการอยู ในป จจุบั นนี้  เ ชื่ อ ถือ ไดห รื อ ไ ม ว า 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นจะนําไปสูผลลัพธ

การเรียนรูของหลักสูตร ไดหรือไม 

 



จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

2. หลักสูตรควรนําผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

(program learning outcomes, PLOs)  หรือ 

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มคุีณสมบัติที่กําหนดไวมา

ทํา curriculum mapping รวมกับผลลัพธการเรียนรู

ตามกรอบ TQF วามีก่ีรายวิชาในแตละป ที่รับ PLO  แต

ละตัวไปจัดการเรียนการสอน โดยแตละรายวชิาก็จัดการ

เรียนการสอน เพื่อให PLO  ตาง ๆ ที่รายวชิารับไป

เกิดข้ึนในรายวิชาของตนเอง  สวนหลักสูตรฯ  ควร

วางแผนที่จะเก็บขอมูล ที่รายวชิาใด เพื่อเปน ใชเปน 

summative  assessment โดยพิจารณาหาวธิีประเมิน 

เชน อาจใช  rubrics  ซึ่งจะทาํใหหลักสูตรฯ ประเมินได

วา มีนักศึกษาก่ีคนที่บรรลุเปาหมาย ของ PLO  นั้น ๆ ที่

เราตั้งเปาหมายไว  ถาไมบรรลุ รุนตอไปเราจะปรับปรุง

หรือ พัฒนาอยางไร ทําครบในแตละชัน้ป หลักสตูรฯ ก็

แนใจไดวามีการประเมินผูเรียนตลอดระยะเวลาของการ

จัดการศึกษาตลอดหลักสูตร และ แนใจวาไดสงมอบ

บัณฑิตที่มีคุณภาพเขาสูตลาดงาน 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

-. 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. 

2. 

1. ระบบดําเนนิการควรครอบคลุมสิ่งสนับสนนุการ

เรียนรูที่สําคัญและจําเปนสาํหรับหลักสูตรฯ อาทิเชน 

ครุภัณฑสําหรับปฏิบัติการ และครอบคลุมทั้ง

กระบวนการจัดหา ทดแทน บํารุงรักษา ใหมีเพียงพอ 

เหมาะสม พรอมใชงานการเรียนการสอนและวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผานเกณฑ

การประเมิน 

1 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑท่ีประเมิน 

 ( ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการของ

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

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผล

การเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรยีนการ

สอน 

NA  

9 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑท่ีประเมิน 

 ( ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ผาน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผาน 4.05 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

ผาน 3.91 

จํานวนขอท่ีประเมิน 11 คิดเปนรอยละ 

100.00  จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 11 



ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผานเกณฑ

การประเมิน 

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 

หมายเหตุ ตองผาน 5 ขอแรกกอน ถึงจะพิจารณาคาคะแนนท่ี 1-5 ได 



3.5 ผลการประเมินกระบวนการและรายละเอียดผลการตรวจประเมินกรณีมีการปรับลดหรือเพ่ิมคะแนน 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน กรุณาอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม 

กรณีมีการปรับลดหรือเพ่ิมคะแนน 
1. การปรับลดคะแนน 

2. มีผลประเมินอยูในระดับ 3,4,5 คะแนน  

หลักสูตร

ประเมิน

ตนเอง 

กรรม 

การประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 2.00 ไมพบการการปรับปรุงท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน 

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 2.00 ไมพบการการปรับปรุงท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 4.00 3.00 การปรับปรุงยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3.00  

5 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

P 3.00 2.00 ไมพบการการปรับปรุงท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน 

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 2.00 ไมพบการการปรับปรุงท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน 

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P 4.00 5.00 ปรับจํานวนขอท่ีประเมิน 

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 3.91 3.91  

3 2.2 ปริญญาตร ีรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O 4.75 3.00 *บัณฑิตสําเร็จการศึกษา 23 คน  

**บัณฑิตไดงานทํา 12 คน  

***บัณฑิตศึกษาตอ 3 คน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา     

4 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 2.00  

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 2.00  

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 3.00 3.00  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย     

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 4.00 3.00  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 3.89  

  กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558     

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญา

เอก 

 80.00 

(5.00) 

80.00 

(5.00) 

 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ  20.00 

(1.67) 

20.00 

(1.67) 

 

 - ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร   120.00 

(5.00) 

120.00 

(5.00) 

 

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 2.00  

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 2.00  

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

p 4.00 5.00  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3.00  

รวมคะแนน  3.59 3.06  



 

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 ด ี

4.01-5.00 ดีมาก 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

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

 (รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร) 

 

 

 

 

 

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

 (ผศ.ดร.ยุวรัตน  เงินเย็น) 

 

 

 

 

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

 (ผศ.นุศรา  สุระโคตร) 

 

 

 


