
แผนประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 
 

รายละเอียดกิจกรรม ดําเนินการโดย กําหนดระยะเวลา 
หลักสูตร  คณะ 

1. จัดทําองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เพ่ือรับการประเมิน 
- ระดับ ป.ตรี ประเมินโดยสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

(ส่งผ่านงานการจัดการศึกษา) 
- ระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินโดยบัณฑิตวิทยาลัย (ส่งผ่านงาน
บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 

 
 
 
ประเมินคร้ังท่ี 1 ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 
ประเมินคร้ังท่ี 2 ภายในเดือน
กรกฎาคม 2563 

2. ทบทวนรูปแบบการเมินระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2562 
- ประเมินแบบ Desktop Assessment 
- ประเมินแบบ Site Visit 

 
 
 

 ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 

3. กําหนดวันประเมิน ทาบทามกรรมการประเมิน และส่งรายชื่อกรรมการ
ประเมิน ประกอบด้วย ประธาน/กรรมการ จํานวน 2 ท่าน มายังคณะ (โดย
ให้พิจารณาจากผู้ประเมินท่ีเข้าร่วมอบรม Refresh ในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา) 

 ภายใน 29 พฤษภาคม 2563 

4. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน/วันประเมิน และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์   
(14 หลักสูตร) 

  ภายใน 15 มิถุนายน 2563 

5. จัดทําคําสั่งและหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินไปยังคณะกรรมการ
ประเมิน (14 หลักสูตร)  

  ภายในเดือนมิถุนายน 2563 

6. จัดทําข้อมูลส่วนกลาง AUN 7 9 และข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพ
เพ่ือประกอบการจัดทํา รายงาน SAR  

  ภายใน 30 มิถุนายน 2563 

7. ขออนุมัติยืมเงินเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และ
จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ (14 หลักสูตร) 

  ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

8. จัดส่งเล่มรายงาน SAR และแผนพัฒนาหลักสูตรจากข้อเสนอแนะ
กรรมการจากปีท่ีผ่านมา ให้คณะกรรมการประเมินหลักสูตร จํานวน 2 เล่ม 
(ก่อนวันประเมินอย่างน้อย 1 สัปดาห์) 

  ภายใน 1 กรกฎาคม –  
31 สิงหาคม 2563 

9. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
        - ประเมินแบบ Desktop Assessment 
        - ประเมินแบบ Site Visit  

 
 
 

 
 


 
เสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 
2563 

10. ส่งเล่ม SAR และรายงานผลการประเมินจากกรรมการประเมินฯ มายัง
คณะฯ 

  ภายใน 4 กันยายน 2563 

11. คณะตรวจสอบและเพ่ิมเติมรายชื่อหลักสูตร และรหัสหลักสูตรในระบบ 
CHE QA Online 

  ภายใน 7-10 กันยายน 2563 

12. กรอกผลการประเมินในระบบ CHE QA Online และ Google form   ภายใน 10 กันยายน 2563 
13. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายในไปยังมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ รายงานการเดินทาง และค่าตอบแทน (14 หลักสูตร) 

  ภายใน 14 กันยายน 2563 

 

  อน่ึง ขอให้หลักสูตรฯ ดําเนินการประเมินให้แล้วสิ้นภายใน 31 ส.ค.63  และติดตามผลประเมินจาก
กรรมการ เพ่ือกรอกระบบ CHE QA Online และ Google form ของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายใน 10 ก.ย.63 
ก่อนที่ระบบจะปิดการกรอกข้อมูล  

 



รูปแบบประเมินและรายชื่อกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร 

หลักสูตร ประเมินแบบ วันประเมินจริง กรรมการประเมิน 

1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

Site visit  

28 สิงหาคม 
2563 

ผศ.ดร.ถาวร  จันทโชติ (ประธาน) 
คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 
รศ.ดร.เถวียน  วิทยา (กรรมการ) 

2. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  

Site visit  

3. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

Site visit  

4. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

Desktop 
Assessment 

 

ผศ.ดร.ถาวร  จันทโชติ (ประธาน) 
คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 
รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ (กรรมการ) 
  

5. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 

Desktop 
Assessment 

6. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Desktop 
Assessment 

7. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)  

Desktop 
Assessment 

8. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 

Desktop 
Assessment 

ระหว่าง 24-28 
สิงหาคม 2563 

รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม (ประธาน) 
ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ (กรรมการ) 

9. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 

Desktop 
Assessment 

10. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 

Desktop 
Assessment 

12. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 

Desktop 
Assessment 

ไม่ระบุ (ก่อน 31 
สิงหาคม 2563) 

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (ประธาน) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร 
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ (กรรมการ) 

11. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

Desktop 
Assessment 

ไม่ระบุ (ก่อน 31 
สิงหาคม 2563) 

รศ.วนิดา รัตนมณี (ประธาน) 
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ (กรรมการ) 

13. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 

Site visit  14 สิงหาคม 
2563 

ผศ.ดร.ธิดารัตน์  จุทอง (ประธาน) 
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศริิวงศ์ไพศาล 
(กรรมการ) 14. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

อาหารสุขภาพและโภชนาการ 
Site visit  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


