
 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2561 

(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

 

 

 

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันท่ี  7  กันยายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ระดับปริญญาตรี) 

  



รายชื่อคณะกรรมการ 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง สังกัดหลักสูตร/สาขา คณะ 

1 รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง ประธาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ  

 

คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2 รศ.ดร. อาทิตย เนรมิตตกพงศ กรรมการ ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3 ผศ.ดร. นันทวฒุ ิจงรั้งกลาง กรรมการ สาขาพืชไร ภาควิชาพืชศาสตร

และทรัพยากรการเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

สวนที่  1  บทนํา 

  

1.1 ขอมูลของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติความเปนมาของหลกัสูตร 

ประวัติความเปนมาของหลักสตูร    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มุงผลิตบัณฑติ

ใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เนนความรูและทักษะดานวิชาการทางดานเทคโนโลยีการอาหาร  

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค สามารถแกปญหาและพัฒนาความรูแบบ

บูรณาการใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและปลูกฝงดานความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมแกบัณฑิตใน

หลักสูตร  

ประวัติการปรับปรุง พรอมเหตุผลของการปรับปรุงแตละคร้ัง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเร่ิม

ใชมาตั้งแตปการศึกษา 2527  มีการปรับปรุงงหลักสูตรตามกรอบเวลาตอเนื่องจนมาถึงหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555  หลักสูตรไดกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อกํากับติดตามการ

บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการบริหารงานระดับหลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และมีการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด

วิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรเพิ่มทางเลือกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทางดานอาหาร และในป พศ. 2558-2559 

หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชาใหเปนสากลและครอบคลุมความกาวหนาทางวิชาการใน

สาขาวิชามากข้ึน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและการบริหารงานระดับหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  จึงไดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่เปดรับ

นักศึกษาในปการศึกษา 2560   

  



วัตถุประสงคของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู ทักษะและประสบการณการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชความรูและ

ประสบการณอยางเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารไดอยางถูกตอง และเพื่อการศึกษาตอ

ในระดับสูงข้ึนไปได 

2. มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาในการ

ทํางานการอาชีพอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  

3. มีความเปนผูนําและผูรวมงานที่ดี มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะมีมนุษยสัมพันธ สามารถบริหาร

จัดการการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

4. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดการสมัยใหม 

5. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพดวยความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

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) ผูใหขอมูล 

อาจารย 

1. ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงคไชย ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.ดร. อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. ผศ.ดร. อัมพร แซเอียว ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5. ดร.พิมพนิภา หิรัณยสร ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  



 

สวนที่  2   บทสรุปผูบริหารและสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 

จุดเดน 

1.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณภาพสะทอนจากผลงานทางวิชาการ 

2.  บัณฑิตมีคุณภาพสะทอนจากผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

3.  หลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและบริการวิชาการอยางชัดเจนสะทอนจากการนําผลงาน

นักศึกษาเขาประกวดผลิตภัณฑ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  จากอัตราการคงอยูและสําเร็จการศึกษาท่ีลดลงจากการตกออก/ลาออก หลักสูตรควรเนนการ

ประชาสัมพันธเพ่ือใหนักเรียนและผูปกครองเกิดทัศนคติท่ีดีตอหลักสูตร โดยเนนเสนทางอาชีพและโอกาส

ท่ีดีกวาในการทํางานหรือศึกษาตอ  

2.  ควรกําหนดบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

อยางชัดเจน และควรมีแผนสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม 

3.  หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรงุกระบวนการ แตการปรับปรุงกระบวนการควรระบุหรือยกตวัอยาง

เพ่ือใหเห็นอยางชัดเจน และหากสามารถวัดผลลัพธท่ีดีข้ึนจากการปรับปรุงกระบวนการไดจะชวยให

หลักสูตรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนนําไปสูแนวปฏิบัติท่ีดีได 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติทีด่ี / นวตักรรม  (ถามี) 

*วิธีปฏิบตัิที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัตทิีท่ําใหสถาบนัประสบความสาํเร็จหรือสูความ

เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป

วิธีการปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให

หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชประโยชนได  

- 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3  ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 

3.1  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

  สําหรับหลักสูตรทีใ่ชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558  

ขอ เกณฑ 

ขอท่ี

ประเมิน 

() 

ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

1 • จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ไมนอยกวา 5 คน 

• และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจาํ

หลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

 ผาน  

2 • คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรอื

เทียบเทา หรือดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  

• และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

3 • คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มคีุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

หรือดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  

• และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 ผาน  

4 • คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจํา มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน

รายละเอียด 

 ผาน  

5 • คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคณุวุฒิปริญญา

โท หรือ คุณวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณทํางานท่ี

เก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 

ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

NA NA  

6 • การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 5 ป  ผาน  

 

 

จํานวนขอท่ีประเมิน 5 

5 

ผลการ

ประเมิน 

 หลักสูตร

ไดมาตรฐาน   

จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 

หมายเหตุอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

  



3.2 จุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 

(1) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น  

การตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

- 

(2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานโดดเดน (ถามี) 

 

3.3 ผลการประเมินรายองคประกอบ  (องคประกอบที่ 2-6)  

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 5 ดาน 

สะทอนจากผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1. หลักสูตรควรเก็บขอมูลการไดงานทําของบัณฑิตในเชิง

คุณภาพ (เงินเดือนเฉลี่ย ช่ือเสียงของบริษัท) เพ่ือใชในการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาเปนไปตามแผน  

 

3.1 การรับนักศึกษา 

1. จากผลประเมินความพึงพอใจตอระบบการรับเขา หลักสูตร

ควรทบทวนดานการประชาสัมพันธหลักสูตร/การรับทราบ

ขอมูลการศึกษาในหลักสูตร  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีม

และความรับผิดชอบ สะทอนจากคะแนนความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. การเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 หาก

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย หลักสูตรสามารถดําเนินการใน

รูปแบบกิจกรรมในหองเรียนโดยสอดแทรกเขาไปในรายวิชา  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมท่ีดีข้ึนในรอบ 3 ป

ยอนหลัง 

3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

1. อัตราสําเร็จการศึกษาตามแผนลดลงท่ีมีสาเหตุจากการ

ลาออก หลักสูตรควรปรับกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับหลักสูตรและเห็น

เสนทางอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

1. หลักสูตรมีการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการอยางเต็มท่ีสะทอนจากคะแนนความพึงพอใจ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

1. ควรกําหนดบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร อยางชัดเจน 

2. ควรกําหนดแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนของ

อาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณภาพสะทอนจากผลงาน

ทางวิชาการ 

4.2 คุณภาพอาจารย 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิจัย

อยางตอเน่ือง 



จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 

 

4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย 

- 

 

4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย 

1. จากผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาประเด็นท่ีมี

คะแนนลดลงจากปกอน เพ่ือนําไปปรับปรุงการบริหารและ

พัฒนาอาจารยตอไป 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. ควรยกตัวอยางรายวิชาและเน้ือหาท่ีมีการปรับและแสดงผล

ผลลัพธการเรียนรูจากรายวิชาน้ันๆ เพ่ือใหเห็นความชัดเจนของ

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรมีการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย/บริการ

วิชาการ ซึ่งผลงานของนักศึกษาไดเขารวมประกวดผลิตภณัฑ 

- 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- 

5.3 การประเมินผูเรียน 

- 

5.3 การประเมินผูเรียน 

 

 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

1. หลักสูตรสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ังจาก

อาจารยและนักศึกษา 

1. ควรวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร 

เน่ืองจากคะแนนในดานน้ียังนอย 

2. ควรนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองตอ

ความตองการของผูใชไดอยางรวดเร็ว 

 

  



3.4 (ตัวชี้วัดที่ 5.4) ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ขอ เกณฑ 
ผาน 

/ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
กรณีท่ีไมผาน 

เกณฑการประเมิน 

1 ทําเครื่องหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

 () กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 

 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
ผาน  

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

นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ 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) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีแ่ลว   
ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน ผาน  

9 ทําเครื่องหมาย √ สําหรับเกณฑที่ประเมิน 

 () กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ผาน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 
ผาน เพ่ิม

รายละเอียด

ในเลม SAR 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
ผาน คะแนน 4.24  

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 ผาน คะแนน 4.33 

จํานวนขอท่ีประเมิน 12 คิดเปนรอยละ 

100.00 จํานวนขอท่ีผานการประเมิน 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 

หมายเหตุ ตองผาน 5 ขอแรกกอน ถึงจะพิจารณาคาคะแนนท่ี 1-5 ได 



3.5 ผลการประเมินกระบวนการและรายละเอียดผลการตรวจประเมินกรณีมีการปรับลดหรือเพ่ิมคะแนน 

ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน กรุณาอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม 
กรณีมีการปรับลดหรือเพิ่มคะแนน 

1. การปรับลดคะแนน 

2. มีผลประเมินอยูในระดับ 3,4,5 คะแนน  

หลักสูตร

ประเมินตนเอง 

กรรม 

การประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1 3.1 การรับนักศึกษา P 3 3 มีการปรับปรุงกระบวนการ 

2 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3 3 มีการปรับปรุงกระบวนการ 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

3 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3 3 มีการพัฒนากระบวนการจาก

ผลประเมิน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3 2 ยังไมพบการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการท่ีชัดเจน 

5 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

P 3 3  

6 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3 3 มีการปรับปรุงกระบวนการ

จากผลประเมิน 

7 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P 5 5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

8 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3 3 มีการปรับปรุงกระบวนการ 

 

 

 

  



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 4.3  

3 2.2 ปริญญาตรี รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O 3.64 

 

4.15 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบ

สํารวจ (49 คน) มีงานทํา

หลังสําเร็จการศึกษา (38 

คน) ประกอบอาชีพอิสระ 

(1 คน)  ศึกษาตอ (2 คน) 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา     

4 3.1 การรับนักศึกษา P 3.00 3 มีการปรับปรุง

กระบวนการแตยังไมพบ

ผลลัพธท่ีดีขึ้นอยางชัดเจน 

5 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P 3.00 3  

6 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา O 3.00 3 รายงานครบทุกเร่ืองแตมี

แนวโนมผลการดําเนินงาน

ดีขึ้นในบางเร่ือง 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย     

7 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P 3.00 3  

8 4.2 คุณภาพอาจารย I 5.00 5 การคิดคะแนนอางอิงจาก

ขอมูลในเลม SAR โดย

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีนํามาคํานวณ

คือ ดร.พิมพนิภา 

เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีนาน 

9 เดือน 

  กรณีใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558    

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 60.00 

(5.00) 

100 

(5) 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารง

ตําแหนงวิชาการ 

 100.00 

(5.00) 

80 

(5) 

 - ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร   80.00 

(5.00) 

80 

(5) 

9 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย O 4.00 3 รายงานครบทุกเร่ืองแตมี

แนวโนมผลการดําเนินงาน

ดีขึ้นในบางเร่ือง 



ตัวชี้วัด IPO 

ระดับคะแนน 

หมายเหตุ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

    

10 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P 3.00 2 ยังไมพบการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการท่ี

ชัดเจน 

11 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

P 3.00 3  

12 5.3 การประเมินผูเรยีน P 3.00 3  

13 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

p 5.00 5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     

14 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู P 3.00 3  

รวมคะแนน  3.50 3.42  

 

 

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 

 

 


