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บทนำ 

 

1. สรุปข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร ต้องการเปิดโอกาสให้แก่ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ดี ได้เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้ทำการวิจัยเพื่อหารูปแบบการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
ที่เหมาะสม ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบ
อาชีพธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.). และความร่วมมือ
จากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ กลุ่มแม่บ้านปลาหวาน ต.หัวเขา 
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลการวิจัยพบว่า การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมต้องผสมผสานในหลายรูปแบบร่วมกันตลอดภาคเรียน เน้นการฝึกให้นักศึกษาพัฒนา
กระบวนการคิดด้วยตนเอง ฝึกทักษะการปฏิบัติให้ชำนาญ และมีความอดทน พร้อมทั้งเสริมการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ จากสถานการณ์จริงจึงจะทำให้นักศึกษาสามารถนำวิชาการและประสบการณ์สู่วิชาชีพได้ ทั้งนี้  
จากกระบวนการวิจัยที่ได้ดำเนินการสามารถนำมาสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้รับ
การอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทำการเปิดสอน
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา  จนกระทั่งได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นหลักสูตร สหวิทยาการ
ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร การจัดการและธุรกิจ เพื่อสนองความต๎องการบุคลากรของประเทศด้ านการผลิตและ
การจัดการธุรกิจอาหาร หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการผลิต บริหารจัดการและทาธุรกิจได้ 
โดยให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ เน้นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดทักษะต่าง ๆ จากสถานการณ์จริงในการเป็นผู้ประกอบการ อันเป็นแนวทาง 
ที่นักศึกษาสามารถนาไปประกอบอาชีพด้านธุรกิจอาหารของตนเองหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 
ในทอ้งถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ 
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2. บทสรุปผู้บริหาร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาส

ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางสายวิทยาศาสตร์ไม่มากหรือไม่มีเลย ได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์ทางด้าน
อาหาร โดยเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะปฏิบัติที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ หลักสูตรนี้ได้จัด
การศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปีการศึกษา 
2560 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเริ่ม
รับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 31 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
จำนวน 49 คน รวมทั้งหมด 80 คนมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที ่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชาและ
ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาท้ังหมดจำนวน 5 คน 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ จำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1การ
กำกับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  องค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ผลการประเมิน
ตนเองของหลักสูตรโดยเฉลี่ย 4.03 คะแนน แสดงให้เห็นว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดของคะแนนและผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561, 2562 และ 2563 
ดังตาราง 

ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2561, 2562 และ 2563 
องค์ 

ประกอบ
ที ่

ชื่อองค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน/
หลักสูตรได้มาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน/
หลักสูตรได้มาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน/
หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.30 ดีมาก 4.80 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 4.37 ดีมาก 4.60 ดีมาก 4.49 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 4.22 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.84 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.33 ดี 3.33 ดี 3.33 ดี 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 300 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2 4.00 ด ี 4.00 ด ี 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่3.3 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 

4 อาจารย ์ 4.15 ดีมาก 4.15 ดีมาก 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 4.00 ด ี 4.00 ด ี 3.00 ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที ่4.2 4.44 ดีมาก 4.44 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1) (5.00) (ดีมาก) (5.00) (ดีมาก) (5.00) (ดีมาก) 



- 3 - 

องค์ 
ประกอบ

ที ่
ชื่อองค์ประกอบ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2) (3.33) (ดี) (3.33) (ดี) (5.00) (ดีมาก) 
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3) (5.00) (ดีมาก) (5.00) (ดีมาก) (5.00) (ดีมาก) 

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 4.00 ด ี 4.00 ด ี 4.00 ด ี

5 หลักสูตร  
การเรียนการสอน 
การประเมินผูเ้รียน 

4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 4.00 ด ี 4.00 ด ี 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 4.00 ด ี 4.00 ด ี 4.00 ด ี
ตัวบ่งช้ีที ่5.3 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที ่5.4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 4.00 ด ี 4.00 ด ี 4.00 ด ี

 
เฉลี่ยรวมทุกตัว

บ่งชี้ 
3.93 ดี 4.00 ดี 3.95 ดี 

 

หมายเหตุ 1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบน้ัน ๆ 
 2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดำเนินงานในระดับตา่ง ๆ ตามเกณฑ์ตดัสินของ สกอ. 
 

คะแนนประเมนิ 0.01 - 2.00 2.01 - 3.00 3.01 - 4.00 4.01 - 5.00 
ระดับคุณภาพ น้อย ปานกลาง ด ี ดีมาก 

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่น 
1. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
2. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. หลักสูตรมีการปรับพื้นฐานของนักศึกษาที่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพและใช้ได้จริงในการเรียน 
5. หลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะและกิจกรรมของนักศึกษาให้เกิดทักษะในทุก ๆ ด้าน 
6. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิต 

การนำเสนอ และการจัดจำหน่าย 
7. หลักสูตรมีการจัดแผนการเรียนที่ทำให้นักศึกษามีโอกาสจบตามแผนในอัตราที่สูง 
8. หลักสูตรดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งในรูปแบบของอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  
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9. หลักสูตรมีการนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการหลักสูตร 

10. หลักสูตรมีอัตรากำลังของอาจารย์เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรและอัตราการคง
อยู่ของอาจารย์สูง 

11. อาจารย์ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรมของหลักสูตร ทำให้ผลงานของหลักสูตรเป็น
ที่โดดเด่น  

12. หลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งด้านการผลิตและการจำหน่ายเพ่ือรองรับและฝึกฝนให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 

13. หลักสูตรมีสิ ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาใน
หลักสูตร 

14. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
รองรับนักศึกษาในหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

15. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับทำให้หลักสูตรมีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริม 
1. ควรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือฝึกการมีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจอาหาร 
3. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และเรียนรู้ในสถานประกอบการณ์จริง 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในเวทีวิชาการต่าง ๆ 
5. จัดหาสถานประกอบการที่เก่ียวข้องในหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์

ที่หลากหลาย 
6. ให้คณะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ สำหรับ

การพัฒนาอาจารย์หรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
2. ทักษะด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ  
3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับการทำงานจริง 
4. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก 
5. การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเนื้อหาสาระของหลักสูตรกับบุคคลภายนอก 
6. ควรมีนักวิชาการประจำสถานีปฏิบัติการเพื่อดูแลและตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ

อุปกรณ์และสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้อื ่น ๆ ที ่จัดสรร พร้อมทั ้งมีการรายงานผลเพื ่อให้เกิดการ
บำรุงรักษาและลดปัญหาด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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  แนวทางการปรับปรุง 
1. ควรจัดกิจกรรมเสริมจากการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านภาษา 
2. การเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรควรมีกิจกรรมเน้นการใช้ทักษะทางด้านภาษาและ

การคำนวณเพ่ิมมากข้ึน 
3. ปรับการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นให้มีการนำความรู้ในด้านต่างๆ มาใช้งานจริง 
4. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
5. พัฒนาเพจประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความน่าสนใจ 
6. ส่งเสริมการสร้างกลุ่มศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและให้กลุ่มศิษย์เก่าช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตรมากขึ้น 
7. มีการทำบันทึกจองห้อง รายงานความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง การใช้

งานเพื่อเป็นการสำรวจความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และ
สามารถบำรุงรักษาหรือแก้ปัญหาก่อนใช้งานในครั้งถัดไป 
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วิธีการประเมิน 

 

ประกอบด้วย 

1. การวางแผนและการประเมิน 

- การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

- การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

- การดำเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 

การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน 
1. ศึกษา SAR และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีประเด็นใดที่ควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
2. ประธานประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการและร่วมกันวิเคราะห์ SAR เพ่ือสรุปประเด็นข้อสงสัย 

และการหาข้อมูลเพิ่มเติม 
3. ตรวจประเมินหลักสูตร ใช้เวลา 1 วัน 

- การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ตรวจประเมินหน่วยงาน 
4. หา consensus 
5. ให้ feedback 
6. จัดทำรายงาน 

การดำเนินการระหว่างการประเมิน  
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและพบผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
2. หน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและรายงานผลการดำเนินงานของปีปัจจุบัน 
3. ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 
4. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย ตรวจสอบเอกสาร ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆ /ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
5. สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 
6. พบผู้บริหารเพื่อขอความเห็นหรือยืนยันข้อมูลบางประเด็น 
7. รายงานผลการประเมินขั้นต้นด้วยวาจา 
8. คณะกรรมการแจ้งข้อกำหนดการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(หลังการตรวจประเมินฯ) ซึ่งจะต้องมีผลการดำเนินงานเดียวกันกับผลการดำเนินงานที่ปรากฎในเล่ม
รายงานผลคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ และผลการดำเนินงานที่รายงานในระบบ CHE-QA online 
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การดำเนินการภายหลังการตรวจประเมิน  
1. รายงานผลด้วยวาจาต่อหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจ 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพ่ือเขียนรายงาน ดังนี้ 
1) ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
2) จุดแข็ง 

3) จุดที่ควรพัฒนา 

4) ข้อเสนอแนะ 

5) วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 

3. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

4. ส่งรายงานให้สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร จำนวน 1 เล่ม พร้อม file ข้อมูล ภายใน 7 วัน  
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมิน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยมีรายละเอียดตาราง ดังนี้ 

- ตารางที ่1  ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ  

- ตารางที่ 2  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  

- ตารางที่ 3  ตารางวิเคาระห์คุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- ตารางที่ 4  ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ 
 การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

- ตารางที่ 5  ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
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การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ  

องค์ 
ประกอบที่ 

ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 
2 บัณฑิต 4.67 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.33 ดี 

4 อาจารย์ 4.00 ดี 

5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี 2 – 6 3.95 ดี  

หมายเหตุ  1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้นๆ  
  2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดำเนินงานในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ.    

    ซึ่งการแปรผล จะเป็นการอธิบายว่า  

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
องค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรไดม้าตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.10 ✓   
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องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย
ปี 2562 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4.00 4.49 4.49 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 85 
30 x 100 

96.77% 4.84 
31 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.00  3.00  3.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 4.00  4.00  4.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 3.00 3.00  3.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4.00  3.00  3.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละ 40 
2 x 100 

40% 5.00 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละ 60 
3 x 100 

60% 5.00 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ร้อยละ 50 
4.8 x 100 

96% 5.00 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 4.00  4.00  4.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4.00  4.00  4.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.00  4.00  4.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 3.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 5.00 
11 x 100 

100% 5.00  
11 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 4.00  4.00  4.00  
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 2 – 6 3.95 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบที่ 
คะแนนผ่าน 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1 ผ่านมาตรฐาน หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งช้ี
ในองค์ประกอบ

ที่ 2 – 6 

2 - - 4.67 4.67 ดีมาก 

3 3 - 3.50 3.00 3.33 ดี 

4 3 5.00 3.00 4.00 4.00 ดี 

5 4 - 3.67 5.00 4.00 ดี 

6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน 5.00 3.57 4.27 3.95 ดี 

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที ่3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพท์ของกระบวนการย่อย 
 
ตารางที่ 4  ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏ และตัวบง่ชี้ทีใ่ชป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลกัสูตร 

มาตรฐานที ่ จำนวนตัว
บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 9 - 3.60 4.33 3.93 ด ี 

2 4 5.00 3.50 4.00 4.00 ด ี

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน 5.00 3.57 4.27 3.95 ดี  
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ตารางท่ี 5 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ  
องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ✓  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ✓  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ✓  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 ✓  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 ✓  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.10 ✓  ✓   
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 

ผ่าน 
 

ได้มาตรฐาน 
  

 
 

 
องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

โดยคณะกรรมการ หมายเหตุ 
คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4.49 ดีมาก 4.49 ดีมาก  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 4.84 ดีมาก 4.84 ดีมาก  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 4.00 ดี 4.00 ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  3.33 ดี 3.33 ดี  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก  
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

โดยคณะกรรมการ หมายเหตุ 
คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 4.00 ดี 4.00 ดี  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  4.00 ดี 4.00 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4.00 ดี 4.00 ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.00 ดี 4.00 ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  4.00 ดี 4.00 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 4.00 ดี 4.00 ดี  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.00 ดี 4.00 ดี  
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.95 ดี 3.95 ดี  
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โดยภาพรวม 
 

 

จุดแข็ง 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการท่ีต่อเนื่องและหลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
2. การจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดโครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วมตลอดการจัดโครงการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตรควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอัตรากำลังของอาจารย์  การรับและการคงอยู่ของนักศึกษา 

รวมถึงอัตราการสำเร็จตามแผนของนักศึกษา 
3. หลักสูตรควรพัฒนาระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกมิติ 
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ภาคผนวก 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  จันทรโชติ ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุลยา  ศรีโยม  กรรมการ 

อาจารย์ ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 62-301 ชั้น 3 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 

ลำดับเวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
09.00-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือ

แนวทางการประเมินและประชุมวางแผนการตรวจประเมินฯ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

09.30-11.30 น. - ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อม
แนะนำคณะกรรมการประจำหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการประจำหลักสูตร 
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะนำคณะผู้ประเมินฯ 
พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
- คณะกรรมการประจำหลักสูตร 

 - ประธานหลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

- คณะกรรมการประจำหลักสูตร 
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

 - สัมภาษณ์ คณะกรรมการประจำหลักสูตร 

- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
- คณะกรรมการประจำหลักสูตร 

11.30-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมผลการประเมินรายงานตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการ
ตรวจประเมินฯ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

12.00-13.00 น.                   พักรับประธานอาหารกลางวัน  
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* หมายเหตุ สามารถปรับกำหนดการได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

ลำดับเวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

13.00-14.30 น. สัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์และสัมภาษณ์ผ่าน Zoom) 

- ตัวแทนอาจารย์ 
- ตัวแทนนักศึกษา 
- ตัวแทนศิษย์เก่า  
- ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
* หมายเหตุ จำนวนผู้สัมภาษณ์ให้เป็นไปตามการบริหาร

จัดการของหลักสูตรหรือตามข้อตกลงของคณะกรรมการ  

ผู้ช่วยเลขาฯ ติดต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (เปิดลำโพง) ให้
คณะกรรมการฯ ได้ฟังและสามารถสัมภาษณ์ได้ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
- ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
(ทางโทรศัพท์ / โปรแกรมประชุม
ออนไลน์) 

14.30-15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินเพ่ือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
 

15.00-16.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแจ้ง/ชี้แจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับและรายงาน
ผลการประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ด้วยวาจา 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
- คณะกรรมการประจำหลักสูตร 


