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(ระดับปริญญาตรี) 

  



รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/สาขา คณะ 

1 ผศ.ดร.ยุวรตัน   เงินเย็น ประธาน วิศวกรรมเคม ี คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2 ผศ.ดร.ปรียกมล  กลั่นฤทธ์ิ กรรมการ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 

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 



วัตถุประสงคของหลักสตูร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.  มีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานดานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

อุตสาหกรรม 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะและริเร่ิมสรางสรรค สามารถประยุกตใชทฤษฎีและหลักการ

ความรูในการแกปญหาการทํางานจริงไดอยางเหมาะสม 

3.  มีทักษะความสามารถดานการวิเคราะหวิจัย และพัฒนาองคความรู 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอสังคม การทํางานและการใช

ชีวิต  

5.  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาตางประเทศที่สองเพื่อการสื่อสาร การศึกษา และ

ปฏิบัติงานได 

6.  มีความเปนผูนําและผูรวมงานที่ดี ใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

 

1.2 วิธีการประเมิน 

(1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมินหลกัสตูร 

1. กรรมการวางแผนกอนการประเมิน และสรุปประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 

2. กรรมการแบงหนาที่ในการประเมิน 

3. กรรมการตรวจอานผลการดาํเนินงาน (SAR) 

4. กรรมการสรุปคะแนนเบื้องตน 

5. กรรมการสรุปผลและอภิปรายผลการประเมนิรายตัวชี้วัด 

(2) วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

1. ตรวจจากเอกสารเชิงประจักษ 

2. ตรวจจากรายงานการประเมนิตนเอง 

3. การสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร  

4. กรรมการสรุปผลคะแนนตามหลักพิชญพิจารณและเปดโอกาสใหซักถาม 

(3) ผูใหขอมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร เชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยผูสอน  

ผูทรงคุณวุฒิ  

อาจารย 

1. อ.ดร.อนาลยา  หนานสายออ ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.ดร.พลฤทธิ์  จุลมนต ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. ผศ.ดร.มานิดา  สวางเนตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. อ.ดร.อาทิตย  อภิโชติธนกุล ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5. อ.ดร.ธัญญา  จันทรประสพชัย ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

จุดเดน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับทุนวิจัยจํานวนมาก 

2. หลักสูตรไดพัฒนาไปในรูปแบบที่นาสนใจ เชน หลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (non-degree 

program) และสงเสริมความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ณ ตางประเทศ (dual degree program) 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรพิจารณาแนวทางในการแกปญหาอัตราการสําเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาเมื่อข้ึนชั้นปที่สูงข้ึน ซึ่งลดลงตอเนื่องทุกป 

2. หลักสูตรอาจพิจารณาจุดเดนของหลักสูตรใหชัดเจน แลวทําการเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ เพื่อให

นักเรียนไดเห็นภาพของหลักสูตรชัดเจนยิ่งข้ึน สรางแรงจูงใจในการสมัครและศึกษาตอในหลักสูตร 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 

*วิธีปฏิบตัิที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัตทิีท่ําใหสถาบนัประสบความสาํเร็จหรือสูความ

เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป

วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชประโยชนได  

-ไมพบ- 

  



สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 สําหรับหลักสูตรทีใ่ชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558  

ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน 

• และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  

• และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  

• และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจาํ มีคุณวุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชา

ของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

 ผาน  

5 • คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิ

ปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณ

ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม

เกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชานั้น 

 ผาน  

6 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5 ป  ผาน  

จํานวนขอท่ีประเมิน 6 6 

 

ผลการประเมิน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน   จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น การตรวจสอบ ประเมิน ให

หลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนือ่งและยั่งยืน 

-  หลักสูตรควรมีการติดตาม คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของผลงาน

ตีพิมพ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

(2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน (ถามี) 

-ไมพบ- 



3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

-  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตในดาน

คุณธรรม จริยธรรม สูงถึง 4.46 

 

-  หลักสูตรควรพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจจาก

ผูใชบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี ซึ่ไดผลการประเมินคอนขางนอย 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

 

3.1 การรับนักศึกษา 

-  กระบวนการรับนักศึกษายังเปนไปตามข้ันตอนปกติ 

หลักสูตรควรหานโยบายเชิงรุกเพ่ือพัฒนากระบวนการรับ

นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และไดจํานวนนักศึกษา

ตรงตามแผน 

-  หลักสูตรอาจพิจารณาจุดเดนของหลักสูตรใหชัดเจน แลว

ทําการเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ เพ่ือใหนักเรียนได

เห็นภาพของหลักสูตรชัดเจนยิ่งข้ึน สรางแรงจูงใจในการ

สมัครและศึกษาตอในหลักสูตร 

-  หลักสูตรอาจพิจารณาวิเคราะหสาเหตุหลักท่ีนักศึกษา

ลาออกจากหลักสูตร วาเปนนักศึกษาท่ีไดจากชองทางการ

รับเขาท่ีแตกตางกันหรือไม 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- หลักสู ตรมี กิ จกรรมส ง เสริ มและ พัฒนานักศึ กษา ท่ี

หลากหลาย 

 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- หลักสูตรอาจพิจารณาวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาวากระจายไปสูผลลัพธการเรียนรู 5 

ดาน และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางไร 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

- 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

-  หลักสูตรควรพิจารณาแนวทางในการแกปญหาอัตราการ

สําเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยูของนักศึกษาเมื่อข้ึน

ช้ันปท่ีสูงข้ึน ซึ่งลดลงตอเน่ืองทุกป 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

- อาจารยประจําหลักสูตรไดรับทุนวิจัยจํานวนมาก 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

- หลักสูตรควรทบทวนและวางแผนเรื่องอัตรากําลัง หากตอง

เปดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือ ใน

กรณีท่ีอาจารยในหลักสูตรบางทานไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ได เน่ืองจากมีอาจารยในหลักสูตรเพียง 5 ทาน โดยอาจ

วางแผนเชิญอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวย และยังไมสังกัดหลักสูตรไหน มาเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 



จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

4.2 คุณภาพอาจารย 

- 

 

 

4.2 คุณภาพอาจารย 

- ภาพรวมของคุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูใน

เกณฑดีมาก อยางไรก็ตาม หลักสูตรอาจพิจารณารวมกันใน

การหาแนวทางใหอาจารยทุกทานผลิตผลงานทางวิชาการ

ในรูปแบบตาง ๆ ทุกป 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

-  หลักสูตรไดพัฒนาไปในรูปแบบท่ีนาสนใจ เชน หลักสูตรท่ี

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (non-degree program) 

และส ง เสริมความรวมมือ กับสถาบัน การศึกษา ณ 

ตางประเทศ (dual degree program) 

-  หลักสูตรมีโครงการบัณฑิตพันธุใหม โดยจะเริ่มดําเนินการ

ในป 2564-2568 

-  หลักสูตรมีแผนการปรับปรุงการสอนในหลากหลายวิชา 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- หลักสูตรดําเนินการหลายเรื่อง อยางไรก็ตาม หลักสูตรควร

นําเสนอผลจากการปรับปรุงกระบวนการท้ังในภาพใหญ

และกระบวนการยอยใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

 - หลักสูตรควรนําเสนอผลจากการปรับปรุงกระบวนการท้ัง

ในภาพใหญและกระบวนการยอยใหชัดเจนและเปน

รูปธรรม 

 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผานเกณฑ

การประเมิน 

1  ( ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

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

สอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป

การศึกษา 
ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 

(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว   
ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน NA  

9 ทําเครื่องหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

 ( ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป

ละหนึ่งคร้ัง 

ผาน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 
NA  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผาน 3.98 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 ผาน 4.28 

จํานวนขอท่ีประเมิน 10 คิดเปนรอยละ 

100.00 จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 10 
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 2.00 2.00  

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 2.00 3.00 หลักสูตรไดมีการทบทวน

กระบวนการจัดกจิกรรมสงเสริม

และพัฒนานักศึกษา ซ่ึงผลจากการ

ทบทวน นําไปสูการดําเนินกิจกรรม

ในหลายๆ โครงการ ในปการศึกษา

ตอไป 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3.00  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 4.00 3.00 มีการรางหลักสูตร Dual degree 

แตยังอยูในกระบวนการเสนอขอ

อนุมัติ สวนหลกัสตูร non degree 

เกิดการหยุดชะงักยังไมได

ดําเนินการตอ จึงยังไมเห็นผลอยาง

ชัดเจน 

5 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

P 2.00 3.00 หลักสูตรไดมีการทบทวน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 2.00 2.00  

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P 5.00 5.00  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 4.00 3.00 มีการทบทวนกระบวนการ แตยังไม

เห็นผลลัพทอยางชัดเจน 

 

 

 

  



สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 ผาน ผาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

O 3.76 4.28  

3 2.2 ปริญญาตรี รอยละของบัณฑิตปรญิญา

ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

O 4.75 2.96 *บัณฑิตสําเร็จการศึกษา 28 คน  

**บัณฑิตไดงานทํา 16 คน  

***บัณฑิตศึกษาตอ 1 คน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

4 3.1 การรับนักศึกษา P 2.00 2.00  

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 2.00 3.00 หลักสูตรไดมีการทบทวนกระบวนการ

จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา ซ่ึงผลจากการทบทวน 

นําไปสูการดําเนินกิจกรรมในหลายๆ 

โครงการ ในปการศึกษาตอไป 

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 3.00 3.00  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3.00  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 4.44 คะแนนไดจากการคํานวณตามสูตร 

 กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

 80.00 

(5.00) 

80.00 

(5.00) 

 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ี

ดํารงตําแหนงวิชาการ 

 40.00 

(3.33) 

40.00 

(3.33) 

 

 - ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร  

 128.00 

(5.00) 

128.00 

(5.00) 

 

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 4.00 4.00  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 4.00 3.00 มีการรางหลักสูตร Dual degree แต

ยังอยูในกระบวนการเสนอขออนมุัติ 

สวนหลักสูตร non degree เกิดการ



ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

หยุดชะงักยังไมไดดําเนินการตอ จึงยัง

ไมเห็นผลอยางชัดเจน 

11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

P 2.00 3.00 หลักสูตรไดมีการทบทวนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 2.00 2.00  

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

p 5.00 5.00 ไมประเมินขอ 8 และขอ 10 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 4.00 3.00 มีการทบทวนกระบวนการ แตยังไม

เห็นผลลัพทอยางชัดเจน 

รวมคะแนน  3.44 3.28  

 

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 

 

 

 

 

 


