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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร 25500181100679 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายชื่อ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ดร. สุรชัย จูมพระบุตร เภสัชศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน ี ประธาน 
2 ผศ.ดร. นลิน เพียรทอง วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการ 
3 ดร. กติกา สระมณีอินทร ์ วิทยาศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน ี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร / อาจารย์ประจ า

หลักสตูร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกช้ันปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน  
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เวลา กิจกรรม 
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา

คุณภาพหลักสตูร พร้อมตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.06 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) อาจารย์มีความใกล้ชิดนักศึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าในการเรียนดีมาก  
2) บัณฑิตได้งานท าในอัตราที่สูง มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาด  
3) ท าเลที่ตั้งของหลักสูตรอยู่ในท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่น จนเป็น

เอกลักษณ์ของหลักสูตร 
  
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ได้งานท า และได้งานไว 
 

เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใน
ศาสตร์ของวิชา, เพิ่มเติมการฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการท างาน 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะ :  นอกเหนือจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว การเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Six sigma, Lean 
Management เพ่ือประโยชน์ในการท างานของบัณฑิตในอนาคต 
 

- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

ควรประชาสัมพันธ์ แนะน าหลักสูตรให้ นักเรียน,
นักศึกษาที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงศาสตร์ที่
หลักสูตรสอน จะส่งผลให้ได้นักศึกษาที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และส่งผลให้การด าเนินงาน
หลักสูตรดีขึ้น การตกออกลดลง 
 

 

 
- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
หลักสูตรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามการด าเนินงาน 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

 
- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์มีความใกล้ชิด ดูแลนักศึกษา ทั้งการลงทะเบียน 
การติวในรายวิชาที่นักศึกษามีปัญหา (ฟิสิกส์) 
 

นศ. ยังไม่เห็นภาพการท างานในสายงาน หลักสูตร
ควรจัดให้มีกลไก เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพ และ
เข้าใจถึงรูปแบบการเรียนรู้ของหลักสูตร และการ
ท างานในอนาคต ในช่วงปีต้นๆของหลักสูตร เพ่ือลด
จ านวนการย้ายสาขา หรือตกออก และเพ่ือการวาง
แผนการเรียนของนักศึกษาเอง 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
หลักสูตรควรทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษา
และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนตรงตามห้วงเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาที่ต้องต่อกัน  
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- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 
 

หลักสูตรควรทบทวนสัดส่วนของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ต่อจ านวนนักศึกษาให้ เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา  

1) อาจารย์เอาใจใส่ดี ให้ค าปรึกษาดี เกินความคาดหวัง รวมทั้งติวให้ด้วย 
2) ระบบสายรหัสช่วยให้นักศึกษาได้ปรึกษาการเรียน การใช้ชีวิตกับพ่ีๆได้ 
3) เครื่องมือมีจ านวนน้อย (spectro, centrifuge) ใช้เวลาซ่อมนาน 
4) เพ่ือนตกออก เพราะเรียนยากไป ไม่คาดคิดว่าจะเรียนวิทยาศาสตร์เยอะ คิดว่าเรียนท าอาหาร  

คหกรรม ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น เรียนอะไร จบไปท าอะไร ผ่านทั้งการแนะแนวการศึกษา 
เว็บไซด์หลักสูตร และตอนเข้ามาสอบสัมภาษณ์ 

5) ช่วงปี 2 เป็นจุดอยากลาออก เปลี่ยนสาขา แต่อาจารย์ให้ค าปรึกษาดีจึงยังอยู่ 
6) อยากให้มีเรียนวิชาในสาขาตั้งแต่ ปี 1 เพ่ือให้เห็นภาพของสาขามากขึ้น ประกอบการตัดสินใจ 

  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า / ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ควรเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในศาสตร์ของวิชา, เพ่ิมเติมการฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการท างาน, การประยุกต์หลักวิชาการเพ่ือใช้ในการท างานจริง  

 
2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน       

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 
2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 
5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 
6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 6 6.00 ผ่านประเมิน 
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> องค์ประกอบท่ี 2 - 6         
องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.68 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.60 4.60 4.60 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง 
นน. 

20 95.24 4.76 

  ผู้ส าเร็จฯ 21     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.00 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   1.00 1.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.15 
4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 8.4   4.44 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 5 100.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 2 40.0 3.33 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 1.40 28.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   2.00 2.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ร้อยละ 11 100.00 5.00 

    11     
 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      2.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   2.00 2.00 
ผลรวม       39.81 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 
ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)  
ระดับ

คุณภาพดี 
 3.06 

 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.68 4.68 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.00  -     -    2.00 น้อย 
4. อาจารย ์ 3.15  -     -    3.15 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.33  -    3.25 ดี 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.63 3.00 4.68 

3.06 ดี 
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








