
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

วันท่ี 21  สิงหาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ระดับปริญญาโท) 

  



รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสตูร/สาขา คณะ 

1 รศ. ดร. โสภณ บุญลือ ประธาน จุลชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2 ผศ. ดร. อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ กรรมการ เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลย ี  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 ผศ. นุศรา สุระโคตร กรรมการ เทคโนโลยธีรณี คณะเทคโนโลย ี  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

สวนที่  1 บทนํา 

  

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสงัเขป/ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

ประวัติความเปนมาของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เร่ิมเปดสอนเมื่อป พ.ศ. 2539 เพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีความสามารถในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของการวิจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของ

ประเทศ อยางไรก็ตามเนื่องจากความกาวหนาของวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ และเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตให

มีความรอบรูวิทยาการดานตาง ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพที่กวางขวางและหลากหลายข้ึน จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตร

ในป พ.ศ. 2552 และในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย กาวทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน และใหไดมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด รวมทั้ งเพื่ อสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถซึ่ งเปนองคประกอบสําคัญในการประยุกต ใช

เทคโนโลยีชีวภาพในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งรวมถึงข้ันตอนหลักและ

เทคโนโลยีกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพ หลักการที่สําคัญทางพันธุวิศวกรรม 

วิศวกรรมชีวกระบวนการ เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและสัตว ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม และสามารถ

ประยุกตใชความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได 

(2) มีความสามารถในการทําวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหม 

นวัตกรรม ผลิตภัณฑหรือวิธีปฏิบัติงานใหม ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการสมัยใหม ที่จะนาํไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 



(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

 

1.2 วิธีการประเมิน 

 (1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมินหลักสูตร 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินตนเองทุกองคประกอบ 

- คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนการตรวจประเมิน โดยการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสใน

การพัฒนาหลักสูตร ในแตละองคประกอบ 

- คณะกรรมการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษา และศิษยเกา 

- พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) 

- คณะกรรมการจัดทํารางรายงานผลการตรวจประเมินรายองคประกอบ 

(2) วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

การศึกษาเอกสาร   SAR  หลักฐาน มคอ.2-มคอ.7   

(3) ผูใหขอมูลในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร   

อาจารย 

1. ผศ.ดร. ปรียกมล กลั่นฤทธิ ์ ประธานหลักสูตร 

2. รศ.ดร. พัฒนา เหลาไพบูลย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

3. รศ.ดร. ลักขณา เหลาไพบูลย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

4. ผศ.ดร. วีระ ปยธีรวงศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

 

 

 

  



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

จุดเดน 

1. มีการกําหนดหนาที่ความรับผดิชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางชัดเจน 

2. คุณภาพและปริมาณผลงานตีพมิพที่สูงของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลักสูตร 

3. คุณภาพผลงานการตีพิมพระดบันานาชาติ (Q1/Q2) ของนักศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. กลไกขับเคลื่อนที่สนับสนนุและติดตามใหนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาไดตามกรอบเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

2. เนื่องจากหลักสูตรมีความเขมแข็งดานคุณภาพของอาจารยประจําหลักสูตร หากเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตร

ไปยังตางประเทศเพื่อดึงนักศึกษาตางชาติเขามาเรียน จะเปนโอกาสเพิ่มจํานวนนักศึกษาและสรางชื่อเสียง 

3. พิจารณาทบทวนกระบวนการเพิ่มจํานวนรับเขาของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนจากวิธีการในปจจุบนั เพื่อหา

แนวทางอ่ืนเพิ่มเติม เชน กิจกรรม road show ในมหาวิทยาลยัภูมิภาค เปนตน 

4. เนนใหนักศึกษาทุกคนไดมีโอกาสไปตางประเทศ เพื่อเปนการฝกทักษะดานภาษา เรียนรูวัฒนธรรม และเปดโลก

ทัศน โดยหาชองทางหาทนุสนบัสนนุจากตางประเทศ หรือจากคณะ 

 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 

*วิธีปฏิบตัิที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัตทิีท่ําใหสถาบนัประสบความสาํเร็จหรือสูความ

เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป

วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชประโยชนได  

  

 

 

 

 

  



สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

สําหรับหลักสตูรที่ประเมินดวยเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2558 

ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ไมนอยกวา 3 คนและเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสตูรไมได 

• และประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน รายละเอียด 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา

หรือข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป  

• และมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มคีุณวุฒิข้ันต่าํปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

•  และมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา มีคณุวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือ

เทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ี

สอน  

• และตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการใน 5 ปยอนหลัง รายละเอียด 

 ผาน หนา 33 ลําดับ 

14 

เพ่ิมเลขหนา 

(ขอมูลท่ี

เผยแพร) 

5 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ(ถามี)  มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกันหรือสาขาวิชาของ

รายวิชาท่ีสอน  

• และตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการใน 5 ปยอนหลัง  

• และมีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

NA  ไมมอีาจารย

พิเศษ NA 

6 • คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา

อิสระ   

1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรอืสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ  

2.มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 ผาน  

7 • คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) กรณีเปนอาจารยประจํา  ผาน  



ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

ตองมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปรญิญาโทหรอืเทียบเทาและ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  

• และมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย  

• หรือ กรณี เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ถามี) 

1. มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรบัการตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา

อิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 

2.หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญ

และประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ

การคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ ทราบ 

8 • อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมแลวไมนอยกวา 3 คน  

• ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

 ผาน  

9 • คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ กรณี เปนอาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทาและดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรอืสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน  

• และมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย  

• หรือ กรณี เปนผูทรงคณุวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง หากไมมีคุณวุฒิหรือ

ประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณสูง

เปนท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดย

ผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ ทราบ 

 ผาน ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ตรวจสอบ เชน  

เพ่ิมเลขหนา 

(ขอมูลท่ี

เผยแพร) 

10 • การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  

-กรณี แผน ก1 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.  

-กรณี แผน ก2 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย

 ผาน  



ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

บทความท่ีนําเสนอไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ 

(proceedings)  

-กรณี แผน ข รายงานการคนควาหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

11 • ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ  

-อาจารยคณุวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน การคนควาอิสระ  

-อาจารยคณุวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอ นักศึกษา 15 คน หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 

ประเภทใหเทียบสดัสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับ นักศึกษาท่ี

คนควาอิสระ 3 คน  

-หากอาจารยคณุวุฒิปรญิญาเอกและมตีําแหนงทางวิชาการหรือปรญิญาโทและ

ตําแหนงทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารยข้ึนไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน 

-หากอาจารยคณุวุฒิปรญิญาเอกและมตีําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย

ข้ึนไป ไมเกิน 15 แตตองไดรับการอนุมัติจาก กกอ. 

 ผาน  

 

 

12 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรือทุกรอบ 5 ป  ผาน  

จํานวนขอท่ีประเมิน 11 11 ผลการ

ประเมิน 

 หลักสูตร

ไดมาตรฐาน   

จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น  

การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 ขอสังเกต   ผลงานตีพิมพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ทานในรอบ 5 ป (3 เร่ือง : 2558-2560) 

ซึ่งป พ.ศ. 2558 จํานวน 2 เร่ือง สิ้นสุดเวลาการนับผลงานในปการศึกษา 2562   

 (2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน (ถามี) 

-ไมพบ- 

 

  



3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

-มีตางชาติ (2) กําหนดวิธีการประเมินเพ่ือใหเกณฑวัดท่ีกําหนดของนักศึกษาไทย

กับตางชาติ สามารถวัดผลไดสอดคลองและสะทอนไดจริง 

 ป 2562 ผลการประเมินนักศึกษาไทยกับตางชาติมรีะดับตางกัน 

(4.71 และ 4.21 ตามลําดับ)  

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

- 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. แมวาหลักสูตรจะเพิ่มชองทางการประชาสัมพนัธเพิ่มข้ึน

แลว แตควรพิจารณาทบทวนกระบวนการเพิ่มจาํนวน

รับเขาของนักศึกษาใหเปนไปตามแผน จากวิธีการใน

ปจจุบนั เพื่อหาแนวทางอ่ืนเพิ่มเติม เชน กิจกรรม road 

show ในมหาวิทยาลัยภูมิภาค เปนตน  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

- 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. จากความเห็นของผูใชบัณฑิต (นักศึกษาตางชาติ) ท่ีประเมิน

ด าน ทักษะการคิด วิ เคราะห  การสื่ อสารและการใช

เทคโนโลยี ต่ํากวาดานอ่ืนๆ (4.13) หลักสูตรกําหนดแผน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาในดานดังกลาว เพ่ือสรางจุดแข็ง 

2. เนนใหนักศึกษาทุกคนไดมีโอกาสไปตางประเทศ เพ่ือเปน

การฝกทักษะดานภาษา และเรียนรูวัฒนธรรม อันเปนการ

เปดโลกทัศนใหนักศึกษา โดยหาชองทางหาทุนสนับสนุน

จากตางประเทศ หรือจากคณะ 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

- 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

- 

4.2 คุณภาพอาจารย 

1. คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสตูรมผีลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงอยางตอเน่ือง  

2. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสตูรอยางชัดเจน 

 

4.2 คุณภาพอาจารย 

 

 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 



จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

-สะทอนคุณภาพผลงานการตีพมิพระดับนานาชาติ (Q1/Q2) 

ของนักศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 

จากความเห็นของผู ใชบัณฑิต ท่ีประเมินดานทักษะการคิด

วิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ต่ํากวาดานอ่ืนและ

แตกตางระหวางนักศึกษาไทยและตางชาติ หลักสูตรกําหนด

วิธีการประเมินผูเรียนเพ่ือพัฒนาในดานดังกลาว 

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 
กรณีท่ีไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

1 (√) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว   
ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน ผาน 1 คน 

9 ทําเครื่องหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

 (√) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ผาน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอยกวารอย

ละ 50 ตอป 
ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จาก ผาน 4.4 คะแนน 



ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนเต็ม 5.0  

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 ผาน 

 

4.46 คะแนน 

จํานวนขอท่ีประเมิน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 

100.00 จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 12 ขอ 
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 

การประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 3  

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 3  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3  

5 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

P 3.00 3  

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 2.00 2  

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

P 5.00 5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3  

 

  



สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน     

1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 ผาน ผาน ตรวจสอบผลงานผูสอน 

(1) 

ผูทรงคุณวุฒิ (1) 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต     

2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

O 4.59 4.46 (ไทย 4.71+ 

ตางชาติ 4.21)/2=4.46 

 

ผลงานน้ําหนัก 1.00x7

ผลงาน 

ผูสําเร็จการศึกษา 2 คน 

3 2.2 ปริญญาเอก ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

O 5.00 

(200.00%) 

5 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา     

4 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 2 จํานวนนักศึกษายังคงไม

แตกตางจากเดิมแมวาจะ

เ พ่ิ ม ช อ ง ท า ง ก า ร

ประชาสัมพันธแลว 

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 3  

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 3.00 3  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย     

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 5  

 กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558     

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 100.00%   

 - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารง

ตําแหนงวิชาการ 

 100.00%   

- ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ  100.00%   

 - Citation  6%   

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 3.00 3  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

    

10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 3  

11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ P 3.00 3  



ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เรียนการสอน 

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 2.00 2  

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

p 5.00 5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3  

รวมคะแนน  3.51 3.42 ระดับด ี

(สอดคลองกบัหลักสูตร) 

 

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 

 

 


	ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

