
 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2562 

(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

 

 

 

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันท่ี  23  กันยายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ระดับปริญญาตรี) 

  



รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/สาขา คณะ 

1 ผศ.ดร.คมกฤช  ปติฤกษ ประธาน วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2 รศ.ดร.โสภณ  บุญลือ กรรมการ จุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 อ.ดร.อนาลยา  หนานสายออ กรรมการ สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

สวนที่  1  บทนํา 

  

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสงัเขป/ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตรโดยสังเขป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุงผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีชีวภาพ มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอม

สําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการ/วิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตาง

หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน และมี

คุณสมบัติสอดคลองกับอัตลักษณที่มหาวิทยาลัยกําหนดคือ เปนบัณฑิตที่พรอมทํางาน (Ready to work)  

ประวัติการปรับปรุง พรอมเหตุผลของการปรับปรุงแตละคร้ัง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเร่ิมเปดสอนเมื่อปการศึกษา 2528 

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2543 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย 

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2553 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 อีกทั้งยังเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 597/2548 

เร่ืองหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึง

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 908/2552 เร่ืองการเขารวมกิจกรรมในการเรียนรูแบบบูรณาการของ

นักศึกษาขอนแกน 

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

-ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นอกจากนี้ยังไดมีการเพิ่มรายวิฃาเลือกเก่ียวกับการแปรรูปพืชเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือใหมีมูลคาเพิ่มมากข้ึน 

        วัตถุประสงคของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 



(1) มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเร่ิมสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณในสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพในการแกปญหาการทํางานได 

(3) มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดการสมัยใหม 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะความพรอมดานสังคม ที่

จําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต 

(5) มีความสามารถทํางานรับใชตรงตามความตองการของทองถ่ินและสังคมดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

(6) มีโลกทรรศนกวางไกล มีความรูความสามารถพอเพียงที่จะศึกษาตอในระดับสูงข้ึนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

 

1.2 วิธีการประเมิน 

(1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมนิหลกัสูตร 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินตนเองทุกองคประกอบ 

- คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนการตรวจประเมิน โดยการวิเคราะหจดุเดนและโอกาสในการ

พัฒนาหลักสูตร ในแตละองคประกอบ 

- พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) 

- คณะกรรมการจัดทํารางรายงานผลการตรวจประเมินรายองคประกอบ  

(2) วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

การศึกษาเอกสาร   SAR  หลักฐาน มคอ.2-มคอ.7  และการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร นักศึกษา 

และศิษยเกา 

(3) ผูใหขอมูลในการตรวจ 

อาจารย 

1. ผศ.ดร.ขนิษฐา  เฟยลา ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

3. ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

4. ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

5. อ.ดร.อภิลักษณ  สลักคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 

 

  



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

จุดเดน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรมีคุณวุฒิเปนไปตามมาตรฐานหลกัสูตร และมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรที่มี

คุณภาพสูง 

2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการงานวิจยัและบริการวิชาการของอาจารยมาบูรณาการ  

3. หลักสูตรเปนรูจักและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรจําเปนตองพิจารณาทบทวนเร่ืองอัตรากําลังทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและแขนงตางๆ 

ในสาขาใหมีจํานวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับคณาจารยที่เกษียณอายุราชการ กลาวคือแมมีแผนการรับอาจารย

ผูเชี่ยวชาญแลวก็ตาม แตยังไมไดพิจารณาปรับปรุงทบทวนระบบกลไก เพราะจาํนวนอาจารยทีม่ีอยูเพียงพอ

ตอการจัดการเรียนการสอนแลว  

2. พิจารณาทบทวน วิเคราะหและหารแนวทางลดการตกออกของนักศึกษา 

3. ทบทวนและหากระบวนการผลติบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑติ 

4. พิจารณาสงเสริมการทํากิจกรรมที่เพิ่มภาวะผูนําแกนักศึกษา 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. หนาที่ 36 ขอ 3 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ เลข 8.4 (ความพึงพอใจของอาจารย ฯ ป 2561) 

นาจะเปนตัวเลขทีผ่ิด (นาจะเต็ม 5 คะแนน) 

2. ตรวจสอบคะแนนตารางสรุปผลงานทางวชิาการของอาจารย 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 
*วิธปีฏิบัติที่ดี หมายถึง วธิีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่

ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพีนั้นๆ มหีลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวธิีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู 

ประสบการณ บันทกึเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได  

-ไมพบ- 

 

 

 

 

 

  



สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

  สําหรับหลักสูตรทีใ่ชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558  

ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีท่ีไมผานเกณฑ 

การประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน 

• และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  

• และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  

• และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจาํ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

รายละเอียด 

 ผาน  

5 • คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท 

หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณทํางานที่เกีย่วของกับวิชา

ที่สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี

อาจารยประจาํเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ผาน  

6 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5 ป  ผาน  

 

 

จํานวนขอท่ีประเมิน 6 6 

 

ผลการประเมิน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 

จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น  

การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

- 

(2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน (ถามี) 

- 

  



3.3 ผลการประเมนิรายองค์ประกอบ  (องค์ประกอบที ่2-6)  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

- 1.  นําความตองการของผูใชบัณฑติมาจัดทํากระบวนการเพ่ิม

ทักษะใหแกนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

- 

3.1 การรับนักศึกษา 

- 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.  มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีด ี

2.   มีกิจกรรมท่ีสรางเสริมทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.  เพ่ิมเตมิกระบวนการลดการตกออกของนักศึกษาใหนอยลง 

2. จัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิทักษะความเปนผูนําแกนักศึกษา 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนกัศึกษา 

1. มีระบบจัดการการรองเรียนท่ีด ี

3.3 ผลท่ีเกิดกับนกัศึกษา 

- 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

- 

 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

1. อัตรากําลังทดแทนผูเกษียณ 

2. จัดสรรอัตรากําลังบุคคลากรตามแขนงหรือสาขาท่ีเช่ียวชาญ

ใหเหมาะสม 

4.2 คุณภาพอาจารย 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรมีคุณวุฒิเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร  

4.2 คุณภาพอาจารย 

- 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

1. มีบูรณาการโดยนํางานวิจัยและการบริการวิชาการมาใช

ในการเรียนการสอน 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

- 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- 

5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- 

5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- - 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผานเกณฑ

การประเมิน 

1 ( ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

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

รายวิชา 

  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา   

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล

การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว   
  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน NA  

9 () กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง

คร้ัง 

  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 
  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0   

จํานวนขอท่ีประเมิน 11 คิดเปนรอยละ 

100 จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 11 
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 
กรณีมีการปรับลดหรือเพิ่มคะแนน 

1. การปรับลดคะแนน 

2. มีผลประเมินอยูในระดับ 3,4,5 คะแนน  

หลักสูตร

ประเมิน

ตนเอง 

กรรม 

การ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 3.0  

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 3.0  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3.0  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3.0  

5 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

P 3.00 3.0  

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 3.0  

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

P 5.00 5.0  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3.0  

 

  



สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 ผาน   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

O 4.34 4.34  

3 2.2 ปริญญาตรี รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O 4.75 4.74 -สําเร็จการศึกษา 42 คน 

-ไดงานทํา 37 คน 

-ศึกษาตอ 3 คน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

4 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 3.0  

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 3.0  

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 3.00 3.0  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3.0  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 5  

 กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558     

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 80.00 80.0 -ป.เอก 4 คน 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารง

ตําแหนงวิชาการ 

 100.00 
100.0 

 

- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร  

 164.00 
296.0 

- ผลงานคาน้ําหนัก 0.2 x 1 ผลงาน 

- ผลงานคาน้ําหนัก 1.00 x 8 ผลงาน 

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 4.00 4  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3.0  

11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

P 3.00 3.0  

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 3.0  

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

p 5.00 5.0  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3.0  

รวมคะแนน  3.62 3.63  

 

  



ระดับคุณภาพ 

คะแนนระดบัหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได ดงันี้  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01-2.00 นอย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ดี 

4.01-5.00 ดีมาก 

 

 

 

 


