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รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 
สังกัดหลักสูตร/

สาขา 
คณะ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร  จํารัสเลิศลักษณ ประธาน วิศวกรรมชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2 รองศาสตราจารย ดร.ปรเมศ  บรรเทิง กรรมการ สาขาพชืไร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียกมล  กลั่นฤทธิ ์ กรรมการ เทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นางรังครอง  ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน : ผูประสานงาน 

 

 

  



สวนที่  1  บทนํา 

 

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติความเปนมาของหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเร่ิมใชมา

ตั้งแตปการศึกษา 2527 มีการปรับปรุงงหลักสูตรตามกรอบเวลาตอเนื่องจนมาถึงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตร

ไดกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อกํากับติดตามการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑการบริหารงานระดับหลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชา

ติพ.ศ.2552 และมีการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรเพิ่มทางเลือกสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการทางดานอาหารและในปพศ.2558-2559 หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชาใหเปน

สากลและครอบคลุมความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชามากข้ึน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและการบริหารงานระดับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 จึงได

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ที่เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 มีปรัชญาหลักสูตร คือ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบ

รูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษะดานวิชาการทางดานเทคโนโลยีการอาหาร  สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค สามารถแกปญหาและพัฒนาความรูแบบบูรณาการใหเปนที่ยอมรับของ

ผูใชบัณฑิตและปลูกฝงดานความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมแกบัณฑิตในหลักสูตร 

  

วัตถุประสงคของหลักสตูร 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู ทักษะและประสบการณการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชความรูและ

ประสบการณอยางเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารไดอยางถูกตอง และเพื่อการศึกษา

ตอในระดับสูงข้ึนไปได  

2.  มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาในการทํางาน

การอาชีพอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม   

3. มีความเปนผูนําและผูรวมงานที่ดี มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะมีมนุษยสัมพันธ สามารถบริหารจัดการ

การทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  

4. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดการสมัยใหม  

5.  มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพดวยความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

  



1.2 วิธีการประเมิน 

(1) การวางแผนการประเมนิกอนและหลังการตรวจประเมนิหลกัสูตร 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินตนเองทุกองคประกอบ 

- คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนการตรวจประเมิน โดยการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการ

พัฒนาหลักสูตร ในแตละองคประกอบ 

-  คณะกรรมการสัมภาษณอาจารยประจําหลักสตูร  

- พิจารณาใหคะแนนตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) 

- คณะกรรมการจัดทํารางรายงานผลการตรวจประเมินรายองคประกอบ  

 

(2)  วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

- ตรวจสอบขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง มคอ.2-มคอ.7 และเอกสารตาง ๆ 

 

(3)  ผูใหขอมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตรเชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลกัสูตร  อาจารยผูสอน  

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเรียน (โปรดระบรุายชื่อและตาํแหนง) 

อาจารยประจําหลักสตูร 

1.  ผศ.ดร.อารยา  เชาวเรืองฤทธิ์ ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.ดร.อัมพร  แซเอียว อาจารยประจาํหลักสูตร 

3.  รศ.วรนุช  ศรีเจษฎารักข อาจารยประจาํหลักสูตร 

 

นักศึกษา 

1. นางสาวกนกวรรณ  โสพันธ  นักศึกษาชัน้ปที่ 4 

2. นางสาววธณัจนา  ถนอมพุฒิศักดิ์ นักศึกษาชัน้ปที่ 4 

3.  นายศราวฒุิ  นกงาม นักศึกษาชัน้ปที่ 4 

4.  นางสาวสุชาดา  สารวิก นักศึกษาชัน้ปที่ 4 

5.  นายวิธากร  พาณชิพันธุ นักศึกษาชัน้ปที่ 3 

6. นางสาวกวนินาฎ  ศรีสําราญ นักศึกษาชัน้ปที่ 3 

7. นายอัษฎา   ไชยมงคล นักศึกษาชัน้ปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

  



สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

จุดเดน 

1. ทุกตัวบงชี้เชิงกระบวนการมีการตั้งเปาหมายและมีการดําเนนิงานตามวงจร PDCA ที่ชัดเจน มกีารนําวิเคราะหผล

ขอมูลเชิงตัวเลข กําหนดแนวทางการปรับปรุง ดําเนนิการ แลววดัผล 

2. มีการเก็บขอมูลนักศึกษาแรกเขาในแตละชองทางการรับเขา แลวนํามาประกอบการกําหนดจาํนวนนักศึกษาแรกเขา

ในแตละชองทาง 

3. มีระบบกลไกการใหคําปรึกษาทีด่ี อาจารยทีป่รึกษาใหการดูแลนักศึกษาอยางใกลชดิ  

4.  มีแนวทางในการเปดสอนรายวชิาที่ยืดหยุนเพื่อชวยเหลือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5. มีหลายรายวชิาที่กําหนดผูสอนมากกวา 1 ทาน (สอนรวม) มีการบูรณาการสอนโดยกําหนดงานที่มอบหมายซึ่ง

สามารถใชวัดผลลพัธการเรียนรูรวมกันได 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรอาจพิจารณาการดําเนนิงานจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) ซึ่งอาจอยูใน

รูปแบบสหกิจศึกษาหรือรูปแบบอ่ืน 

2. หลักสูตรอาจพิจารณาแนวทางพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยจัดกิจกรรม

อภิปรายกลุมยอย และจัดการแขงขันเทศกาลอาหารนานาชาตอิยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางบรรยากาศการเรียนรู 

3. หลักสูตรควรกําหนด Learning outcome ของนักศึกษาแตละชั้นป 

4. การประเมินผูเรียนควรดําเนินการใหครบทั้ง 3 มิติ (Assessment for/as/of learning) รวมถึงพิจารณาการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะจากนักศึกษา 

1.  ควรเพิ่มจํานวนอาจารยผูสอน เพื่อใหสามารถเปดรายวิชาเลือกไดหลากหลายมากข้ึน และรายวิชาพฒันาผลติภัณฑ

อาจแบงเนื้อหาออกเปน 2 รายวิชา เพื่อใหมีเวลาในการเรียนรูมากข้ึน 

2.  ควรจัดโครงการใหความรูจากศิษยเกาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางแรงบันดาลใจในประกอบอาชีพในอนาคต และ

อาจลดอัตราการลาออกในชั้นปที่ 1 

3.  ควรจัดหาหองสําหรับการอานหนังสือ ทํากิจกรรมที่เปดทาํการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 
*วิธีปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวง

วิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีการปฏิบติัหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 

เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได  

 -ยังไมพบ- 

 

 

 

 



  



สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

สําหรับหลักสตูรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 

ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีท่ีไมผานเกณฑการ

ประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ไมนอยกวา 5 คน 

• และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตร

ไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม

หลักสตูรน้ัน 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญา

โทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

ผูชวยศาสตราจารย 

• และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มคีุณวุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย 

• และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจํา มีคณุวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 

 ผาน  

5 • คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มี

คุณวุฒิปรญิญาโท หรือ คุณวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเทาและมี

ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 

ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี

อาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 

NA NA ไมมี 

6 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 

5 ป 

 ผาน  

 

จํานวนขอท่ีประเมิน 5 
ผาน 

ผลการประเมิน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 5 

 

 

  



3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1)  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น การตรวจสอบ ประเมิน ให

หลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนือ่งและยั่งยืน 

- 

 (2)  แนวปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน(ถามี) 

-ไมพบ- 

 

3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพฒันารายองคประกอบ 

องคประกอบที่ 

2  บัณฑิต 

จุดเดนในภาพรวม 

1.รอยละการไดงานทําของบณัฑิตอยูในระดับดีมาก 

โอกาสในการพัฒนาในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรนําผลการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF ในประเด็นทีไ่ดคะแนนต่าํมา

พิจารณากําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข และอาจพิจารณาเก็บรวบรวมขอมูลผลการสาํรวจ

เพิ่มข้ึน รวมถึงขอเสนอแนะปลายเปด 

2. พิจารณาเก็บขอมูลการทํางานของศิษยเกาในการเปนผูประกอบการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว เพือ่

นํามาประกอบการพิจารณา ปรับปรุง การดาํเนินงานของหลักสตูร 

ขอสังเกต 

1. บางขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตไมสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่ระบไุวใน 

มคอ.2 

องคประกอบที่ 

3 นักศึกษา 

จุดเดนในภาพรวม 

1. การรับนักศึกษาเปนไปตามแผนการรับเขาอยางตอเนื่อง 

2. มีการเก็บขอมูลนักศึกษาแรกเขาในแตละชองทางการรับเขา แลวนํามาประกอบการกําหนดจาํนวน

นักศึกษาแรกเขาในแตละชองทาง 

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. การเตรียมความพรอมควรดําเนินการใหครอบคลุมประเด็นที่ระบุไวในปญหาแรกเขา (มคอ.2) 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. ควรมีกิจกรรมการสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 

2. ควรจัดกิจกรรมที่สรางแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1. ควรกลยุทธในการเพิ่มอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

องคประกอบที่ 

4 อาจารย 

จุดเดนในภาพรวม 

1. คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ของอาจารย 

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 



องคประกอบ จุดเดนและโอกาสในการพฒันารายองคประกอบ 

1. ปรับเปาหมายของแผนพฒันาบคุลากรใหสูงข้ึน 

4.2 คุณภาพอาจารย 

- 

องคประกอบที่ 

5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การประเมิน

ผูเรียน 

จุดเดนในภาพรวม 

- 

โอกาสในการพัฒนารายตัวชี้วัด 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.  หลักสูตรอาจพิจารณาการจดัการเรียนการสอนแบบ Team Teaching และขยายผลการ

จัดการเรียนการสอนแบบ FLIPPED Classroom 

5.3 การประเมินผูเรียน 

1. หลักสูตรควรกําหนด Learning outcome ของนักศึกษาเปนรายชัน้ป 

2.  การประเมินผูเรียนควรดําเนินการใหครบทั้ง 3 มิติ (Assessment for/as/of learning) 

รวมถึงพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดบัหลักสูตร 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- 

องคประกอบที่ 

6 สิ่งสนบัสนุน

การเรียนรู 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

1. หลักสูตรอาจพิจารณาจดัหาหองสําหรับการอานหนังสือ ทาํกิจกรรมที่เปดทําการตลอด 24 

ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการ

ประเมิน 

1 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

( ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 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 (ถา

มี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

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

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

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

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนนิงานทีร่ายงาน

ใน มคอ.7 ปที่แลว   

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 ทําเคร่ืองหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

(  ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

ผาน  



ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

กรณีที่ไมผานเกณฑการ

ประเมิน 

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(√ ) กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

10 จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ผาน  

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผาน  

12 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

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 3  

 

 

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3 3  

 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 4 3 1. ควรปรับเปาหมายของแผนพัฒนา

บุคลากรใหสูงข้ึน 

 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3 3  

 

 

5 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

P 4 3  

 

 

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3 2 1. หลักสตูรควรกําหนด Learning outcome 

รายปการศึกษา 

2.  การประเมินผูเรยีนควรดาํเนินการใหครบท้ัง 

3 (Assessment for/as/of learning) 

รวมถึงพิจารณาการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ

ระดับหลักสตูร 

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

P 5 5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 4 3 1. สิ่งสนบัสนุนยงัไมเพียงพอตอความ

ตองการของนักศึกษา 

 

 



 

  



สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 ผาน ผาน  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

O 3.92 3.92  

3 2.2 ปริญญาตรี รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O 4.02 4.91 

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 3.00 1.  ควรปรับเปาหมายของแผนพัฒนา

บุคลากรใหสูงข้ึน 

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 5.00  

  ใชเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2558     

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 60.00 60.00  

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารง

ตําแหนงวิชาการ 

 100.00 100.00  

 - ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสตูร  

 24.00 24.00  

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 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

P 4.00 3.00  

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 2.00 1. หลักสตูรควรกําหนด Learning 

outcome รายปการศึกษา 

2.  การประเมินผูเรยีนควรดาํเนินการให

ครบท้ัง 3 (Assessment for/as/of 

learning) รวมถึงพิจารณาการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิระดับหลักสูตร 



ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

p 5.00 5.00 - ประเมิน 11 ขอ จาก 12 ขอ และไม

ประเมินในขอท่ี 8 ไมมีอาจารยใหม 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 4.00 3.00 1. สิ่งสนับสนุนยังไมเพียงพอตอความ

ตองการของนักศึกษา 

รวมคะแนน  3.76 3.53  

หมายเหตุ  

1.ตัวชี้วัดไหน หลักสูตรใดไมไดรับการประเมินใหตัดตัวชี้วัดนัน้ออก (ไมนํามาคิดคาคะแนน)  

2.กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจัดทาํโปรแกรม Excel ในการคํานวณคะแนน และสงทางเมลใหกรรมการทุกทานทาง

อีเมล หรือติดตอ โทร 48707-9 

 

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 

 

  



  

  

 

 

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

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดาพร  จํารัสเลิศลักษณ) 

 

 

 

 

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

 (รองศาสตราจารย ดร.ปรเมศ  บรรเทิง) 

 

 

 

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

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียกมล  กลั่นฤทธิ์) 

 

 

 

 

 

 


