
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรอ์ุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  



1.   บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ดําเนินการตรวจสสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุสาสตร์อุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามตัวบ่งช้ี ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี พบว่าด้านปัจจัยนําเข้า 1.89 อยู่ใน
ระดับน้อย ด้านกระบวนการ 2.00 อยู่ในระดับน้อย และด้านผลลัพธ์ 4.11 อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณา
ทางด้านคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คะแนน 4.11 
อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา คะแนน 1.67 อยู่ในระดับน้อย องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
คะแนน 1.75 อยู่ในระดับน้อย องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คะแนน 
2.50 อยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน 1.00 อยู่ในระดับน้อย และโดย
ภาพรวมคะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2 – 6 เท่ากับ 2.27 อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางดังต่อไปน้ี  
 

องค์ประกอบ จํานวน
ตัวบ่งชี้ Input Process Output คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

1 การกํากับมาตรฐาน   ผ่าน ได้มาตรฐาน
2 บัณฑิต 2     4.11 4.11 ดีมาก 
3 นักศึกษา 3 1.67   1.67 น้อย 
4 อาจารย์ 3 1.75   1.75 น้อย 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 2.33  2.50 ปานกลาง 
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1  1.00  1.00 น้อย 

รวม 13 1.89 2.00 4.11 2.27 ปานกลาง 

ผลการประเมิน น้อย น้อย ดีมาก ปานกลาง  
 
 
  



2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560  ลงวันที่  2  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2560  ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  ดังน้ี 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย  ผสัดี ประธานกรรมการ 
 2) อาจารย์นรินทร์  จิริตัน กรรมการ 
 3) ดร.ลัดดา  ปินใจ  กรรมการ 
 4) นางวรัญชรา  อุประทอง เลขานุการ 
 
3.   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)   เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปัจจุบัน 

 
4. วันที่ทําการประเมิน 
 10 กรกฎาคม 2561 
 
5.  สถานที่ทําการประเมิน 
 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง ชล.2-201 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสตูร  
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตครู
วิชาชีพที่มีมาตรฐานสมรรถนะ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม และเป็นผู้นําในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ โดยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับน้ี เป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เพ่ือบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดําเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หลักสูตรฉบับน้ีประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร  
แผนการจัดการเรียนการสอนและคําอธิบายรายวิชา ซึ่งในภาพรวมของหลักสูตรฉบับน้ีได้จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อบังคับ
ของคุรุสภา ดังน้ันคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 



สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับน้ี จะสามารถนําไปใช้เพ่ือผลิต
บัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนการประเมิน และแจ้ง
กําหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการ
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ดําเนินการประเมินตามกําหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการดําเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามขอ้มูล

ที่ตรวจพบ 
  3)  หลังการประเมิน 
   -  นําเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้หลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดส่งรายงานผลการประเมนิให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชือ่ถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 
  

  



8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน  ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.11 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 1.67 น้อย 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 1.75 น้อย 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.50 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.27 ปานกลาง 
 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร   
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี   
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา   
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาที่กําหนด   
 รวมจํานวนขอ้ที่ผ่านเกณฑ์ 5 

 
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
 
*หมายเหตุ   อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเพ่ือรับทราบของ สกอ.



ค่าคะแนนการประเมินคณุภาพภายใน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครศุาสตรอ์ุตสาหการ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ กําหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,

สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.    ........ ข้อ ผ่าน/ไม่ผ่าน   5 ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

=  .........  
1,967 

=  4.28 4.28  43 
2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)   

=  ..........  
33 

=  0.78 3.93  42 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

 
 

=  ..........  
 

=  .......... 
 

   

โปรดระบุ
จํานวน 
ในแต่ละ 
ค่าน้ําหนัก 

ค่าน้ําหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

      N/A 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2    4.11 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา       2 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา       2 
3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา       1 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ กําหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,

สัดส่วน,ข้อ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3    1.67 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน        1 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)            
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 3  

=   

 

2 
=  3.33 

2.26 

 15 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 3  

=   
2 

=  1.11  15 
ผศ.      คน รศ.       คน ผศ.  2   คน รศ.   0   คน 

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 คะแนน  
  

 
=   

1.40 
=  2.33  15 

โปรดระบุ
จํานวน 
ในแต่ละ 
ค่าน้ําหนัก 

ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน 3   ผลรวม 0.60  
ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน 2   ผลรวม 0.80  
ค่าน้ําหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์       2 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4    1.75 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร         3 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน         2 
5.3 การประเมินผู้เรียน         1 
5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา        4  แห่งชาติ   



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ กําหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,

สัดส่วน,ข้อ 

  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ...........  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  11  ข้อ 
 ทําได้ 

...... ข้อ 
ทําไม่ได้       
......... ข้อ 

ข้อที่ทําไม่ได้ 
.........    

ทําได้ 
9 ข้อ 

ทําไม่ได้ 
2 ข้อ 

ข้อที่ทําไม่ได้ 
6,11    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5     
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้         1 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6    1 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.27 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  คะแนน
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัวบ่งชี้  ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย

1.  การกํากับมาตรฐาน ไม่ผ่าน ไม่ได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กตั
ว

บ่ง
ชี้ใน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2-

6

2   4.11 4.11 ดีมาก 
3.  นักศึกษา 3 1.67   1.67 น้อย 
4.  อาจารย์ 3 1.75   1.75 น้อย 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 2.33  2.50 ปานกลาง 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1  1.00  1.00 น้อย 

รวม 13 1.89 2.00 4.11 2.27 ปานกลาง 
ผลการประเมิน  น้อย น้อย ดีมาก  



 

สรุปการให้ข้อคิดเหน็จากคณะกรรมการประเมินฯ 
นําเสนอในวันที่ 10  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   

1. ควรมีการทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน โดยคํานึงถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  
 จุดที่ควรพฒันา :   

1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 
2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและการนําผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ควร

สร้างแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิต ให้ตรงประเด็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี คุณลักษณะของบัณฑิต และทักษะที่ต้องการพัฒนาตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.2  หลักสูตรควร
นําข้อมูลที่เป็นผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ต่อไป 

2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและการนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองหลักสูตรควรนํา
ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนาปรับปรุงในการบริหารหลักสูตรเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพ
บัณฑิตโดยหลักสูตรควรดําเนินการสํารวจด้วยตนเองโดยการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรควรคํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ. 2 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นเหตุให้ผลการประเมิน  ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพ่ือวางแผนดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

  



 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
  
 จุดที่ควรพฒันา :   

1. หลักสูตรควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว้ใน มคอ.2  

2. หลักสูตรควรทําความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตตามที่หลักสูตรได้
กําหนดไว้ใน มคอ.2 

3. หลักสูตรควรมีการรายงานผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาตามประเด็นหัวข้อที่กําหนดไว้ในตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
และ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ควรมีประเด็นหัวข้อที่หลักสูตร
กําหนดไว้ในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 ตลอดจนหลักสูตรควรนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเน่ือง 

 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา : 

1. ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน และการพัฒนานักศึกษา และมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย โดยการทบทวนกระบวนการดําเนินงานที่ทํา
ให้การดําเนินงานบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย นําผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน และการพัฒนานักศึกษา 

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาหลักสูตรควรรายงานความเช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่เกิดจากกระบวนการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาที่จัดให้แก่นักศึกษาโดยแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพหรือผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างชัดเจน  

3. อาจารยป์ระจําหลักสูตรควรวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือนํามากําหนดเป็นเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และนํา ไปใช้ในการวางแผนการสอนตลอดจน การบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรหลักสูตรควรมีการรายงานผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรโดยมีข้อมูล 3 ปีย้อนหลังโดย
ข้อมูลต้องครอบคลุมองค์ประกอบใน ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 

5. หลักสูตร โดยสถาบัน ควรศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนนักศึกษารับเข้า
ของแต่ละปีการศึกษาและการขออนุมัติรับนักศึกษาเกินกว่าที่กําหนด 

6. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือนํามาวางแผนและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา เพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการสําเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น 

 
 



 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
  
 จุดที่ควรพฒันา :  

1.  หลักสูตรควรมีระบบในการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือส่งผลต่อเป้าหมายที่หลักสตูรกําหนด
ไว้ ตลอดจนมีการกํากับติดตามแผนอย่างต่อเน่ือง 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านจะต้องเข้าใจกระบวนการบริหารหลักสูตรและมีการกําหนด
บทบาท หน้าที่ ของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือวางแผน 
ปฏิบัติงาน กํากับ ติดตาม เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 

3. หลักสูตรควรผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือยกระดับค่านํ้าหนักของผลงานตีพิมพ์ให้สูงขึ้น 

4. หลักสูตรควรจะศึกษาและทําความเข้าใจเกณฑ์ของตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1. ควรวางระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน และกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา

อาจารย์เป็นรายบุคคลควรสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร เช่น ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  ตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 

2. ควรมีมาตรการในการสนับสนุนให้อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยอุปสรรคของการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย และวางแผน
ดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมผลทางบวกจากปัจจัยจูงใจ โดย
นําเสนอมาตรการการสนับสนุน การบํารุงขวัญและกําลังใจต่อผู้บริหารระดับสูง เช่น การลด
จํานวนรับนักศึกษาหรือการเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร การลดภาระงานสอนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร การเพ่ิมงบประมาณการพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นต้น 

3. หลักสูตรควรมีการกํากับติดตามแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือส่งผลต่อเป้าหมายที่หลักสูตรกําหนดไว้ 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  
 จุดที่ควรพฒันา :   

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการประชุมเก่ียวกับการออกแบบสาระของรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของบัณฑิต 

2. หลักสูตรควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนและทบทวนผลการดําเนินงานและกระบวนการ
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 



 

3. หลักสูตรควรมีการประเมินผลผู้เรียนโดยเช่ือมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 
2 และมีกระบวนการประเมินการพัฒนาที่ชัดเจน โดยสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้ 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1. หลักสูตรควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการตามบริบทของหลักสูตรกับพันธกิจ

ต่าง ๆ คือ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบและควรมีการทบทวนผลการ
ดําเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

2. หลักสูตรควรวางแผนดําเนินงานโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยหรือการ
บริการวิชาการเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทํางานเป็นทีมให้ประสบความสําเร็จ โดยใช้
กิจกรรมที่เป็นลักษณะของการบูรณาการ เช่น การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่อยู่ในวิชาที่เรียนจากกระบวนการ
ของการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ และควรจะเน้นให้นักศึกษาได้ทํางานร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 2 

3. หลักสูตรควรมีการประเมินผลผู้เรียนโดยเช่ือมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 
2 และมีกระบวนการประเมินพัฒนาที่ชัดเจนโดยสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้ 

4. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ ๆ ในศาสตร์ทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 

5. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

6. การประเมินผู้เรียนควรมีผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลและประเมินคุณภาพการประเมินผู้เรียน
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินอย่างครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในแผนการสอนรายวิชา (มคอ.3) 
และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน การประเมินผู้เรียน การทวนสอบ 
(โดยการกระจายของคะแนนที่ไม่เป็นไปตามปกติ) 

7. หลักสูตรต้องวางระบบและกลไกในการทวนสอบสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ือให้มีวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
  



 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   

1. หลักสูตรควรจัดทําแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตรงกับการพัฒนาการ

เรียนการสอน รวมทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต้อง
ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

2. ควรมีเป้าหมายในเร่ืองความเพียงพอและความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ชัดเจน
เพ่ือให้สามารถวางแนวทางในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ระบบและกลไกการจัดหา การดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการกํากับดูและการจัดหาการดูและรักษาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาเคร่ืองมือที่ใช้
ในการประเมินความพึงพอใจควรครอบคลุมประเด็นที่สําคัญเพ่ือที่จะนํามาพัฒนาปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

5. ควรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ (นักศึกษา  อาจารย์) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาเพ่ือให้รู้ว่ามาตรการในการกํากับดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายเป็นไปอย่างไร และเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความไม่เพียงพอและความ
พร้อมใช้ได้ทันเวลา 

  ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) : 
1. ต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพของตัวบ่งช้ีในแต่ละ

องค์ประกอบ 
2. การรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ โดยให้มีเน้ือหาตามลําดับของการทําแผน 

(Plan) การดําเนินงาน (Do) การติดตามประเมินผล (Check) และการนําผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา (Action) ทั้งน้ีให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระอย่างตํ่าที่กําหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพ 

3. รายงานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี 

4. การรายงานจะต้องเช่ือมโยงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจากปีที่แล้วมาปีปัจจุบัน และ
ข้อเสนอแนะที่จะทําการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 

    
  
  



 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวม : 
1. หลักสูตรควรมีแผนการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและแผนการบริหารหลักสูตรโดยการมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์และ
สามารถนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงได้อย่างต่อเน่ือง 

2. หลักสูตรควรทําการศึกษาการเขียนผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามรายละเอียดของ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามสภาพจริงที่
ได้ดําเนินการในปีการศึกษานั้น ๆ และควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน 

3. หลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการประเมิน ตามกระบวนการและวิธีการในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

4.  ควรจัดทําแผนแบบมุ่งเป้าและกํากับดูแลให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

ภาคผนวก  ก 
กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายใน    

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

วันที่  10 กรกฎาคม 2561 
เวลา กิจกรรม 

09.00-10.00 น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 
- หลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและแนะนําทีมงานฯ 

10.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามรายงานผลการประเมินตนเอง 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00-17.00 น. คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามรายงานผลการประเมินตนเอง 

(ต่อ) และสรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารวา่งช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบา่ยเวลา 14.45 – 15.00 น. 
    2. กําหนดการอาจมรการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผู้เข้ารบัการสัมภาษณ์ 

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

1. ผศ.พัชรนันท์ ย่ิงขยัน 
2. ดร.ไกรลาศ ดอนชัย 
3. นายมนตรี แก้วอยู่ 
4. นายธีรยุทธ ขอดแก้ว 
5. นายภาคภูมิ ใจชมพู 
6. นายแมน ฟักทอง 
7. นายนิติกร หลชัีย 

 
 
  



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

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

 
  



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จํานวน 

ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดย 
สกอ. 

ผ่าน  

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.28 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต คะแนน 1,967 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน 20 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 3.93 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 35 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด คน 44 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา 

คน 33 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 33 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 2 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน 2 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว คน 0 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด คน 45 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 1 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ N/A 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด คน N/A 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

ร้อยละ N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.10 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.20 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.40 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.80 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 1.00 ชิ้น N/A 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉล่ียจาก 4.21- 4.23) คะแนน 2.26 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 3.33 
จํานวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร คน 2 



 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จํานวน 
จํานวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คน 15 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 1.11 
จํานวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คน 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 2 

 รองศาสตราจารย์ คน 0 

 ศาสตราจารย์ คน 0 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 2.33 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 1.40 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.20 ชิ้น 3 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.40 ชิ้น 2 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.60 ชิ้น 0 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.80 ชิ้น 0 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 1.00 ชิ้น 0 
2ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 4 

การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน มคอ.2 
ของหลักสูตรมีกี่ข้อ 

ข้อ 11 

 ทําได้    (ข้อท่ี 1,2,3,4,5,7,8,9,12) ข้อ 9 

 ทําไม่ได้  (ข้อท่ี 6,11) ข้อ 2 

  
 
 




