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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสูตรเทคโนโลยภีูมทิศัน์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร  : ปีการศกึษา 2558 

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศ น์   สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศ น์   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 
2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมรีะดบัคุณภาพอยู่ใน
ระดบัคุณภาพน้อย  (1.60 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 6 
องคป์ระกอบ (13 ตวับ่งชี)้ โดยองคป์ระกอบที ่1 (ตวับ่งชีท้ี ่1.1) หลกัสูตรเทคโนโลยภีูมทิศัน์  สาขา
เทคโนโลยภีูมทิศัน์   “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และมจี านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดบัคุณภาพดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) และมจี านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัคุณภาพน้อย  
(องคป์ระกอบที ่3, 4, 5, 6)  
 

ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผา่น 

2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 4.49 
 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา 5.0 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 4.75 
3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา 1 
 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 1 
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 2 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 3 1.33 
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 1 
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.33 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 1 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 4 1.11 
5. หลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและการประเมนิผูเ้รยีน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 1 

 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 1 
 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1 
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
0 

 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 5 0.75 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 
6. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 1 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 6 1 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 1.60 

 
ตารางสรปุผลและวิเคราะหค์ณุภาพหลกัสูตร  

 
องค ์

ประกอบ 
ท่ี 

คะแนน
ผา่น 

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคณุภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผา่น/ไม่ผ่าน หลกัสูตรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
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ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2 
- 

6 

2 - - 4.75 4.75 ดีมาก 
3 3 1.33 - - 1.33 น้อย 
4 3 1.11 - - 1.11 น้อย 
5 4 1 0.65 - 0.75 น้อย 
6 1 - 1 - 1 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.60 น้อย 
ผลการประเมิน 1.19 0.75 4.75   
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สรปุผลการประเมินในภาพรวม 

จดุเด่น แนวทางเสริม 
1.บณัฑติยงัเป็นทีต่อ้งการในตลาดแรงงานวชิาชพี 1. 
2. 2. 
  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1. พฒันาปรชัญาและอตัลกัษณ์ของหลกัสตูรใหช้ดัเจนเพื่อให้
เป็นทีด่งึดดูกลุ่มผูเ้รยีนและตลาดแรงงานวชิาชพี 

1.หลกัสตูรควรสะทอ้นปัญหาดา้นการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรต่อผูบ้รหิารระดบัคณะ/พืน้ทีใ่นทุกมติ ิ

2. ควรมกีารวเิคราะหภ์าวะการณ์มงีานท าของบณัฑติทีไ่ด้
งานท าไมต่รงสาขา เพื่อน าผลมาพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร ให้
บณัฑติทีจ่บมงีานท าตรงสาขามากขึน้ 

 

3.ควรมกีารวเิคราะหก์ระบวนการและช่องทางการรบั
นกัศกึษา เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการรบันกัศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 

4. ควรมกีารพฒันากจิกรรมนอกชัน้เรยีนใหก้บันกัศกึษาโดย
บรูณนาการร่วมกบักจิกรรม ชมรมและรายวชิา เพื่อเพิม่
โอกาสในการเรยีนรู ้ใหก้บันกัศกึษาและอาจารย ์

 

5.หลกัสตูรควรท ากรอบแนวคดิการพฒันาอาจารยใ์นทุกพนัธ
กจิทีช่ดัเจน และตอ้งสอดคลอ้งกบัปรชัญาของหลกัสตูร คณะ
และพืน้ที ่

 

6. ควรมกีระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารศกึษาอย่างเป็น
รปูธรรมและสามารถน าผลมาปรบัปรุงหลกัสตูรได ้

 

7. หลกัสตูรควรมกีารพฒันาระบบและกลไกการบรหิาร
จดัการทีเ่ป็นรปูธรรม เชื่อมโยงกบัระบบและกลไกของคณะ/
พืน้ที ่ไดแ้ก่ การประชุมหลกัสตูรตอ้งมจี านวนครัง้ทีเ่หมาะสม
กบัการวางแผนและการบรหิารการศกึษารวมถงึวาระที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาพนัธกจิต่างๆ ของหลกัสตูรอย่าง
ครบถว้น 

 

8. หลกัสตูรควรส ารวจ วเิคราะหค์วามตอ้งการสิง่สนบัสนุนที่
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูร และจดัท าแผน
เสนอต่อผูบ้รหิารระดบัคณะและพืน้ที ่
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ภาพสะท้อนจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
1. ระบบโครงสรา้งการบรหิารมกีารซอ้นทบัท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการบรหิารจดัการภาระงานหลกัสตูรในแต่ละ

ดา้น 
2. ช่องทางการรบันกัศกึษามขีอ้จ ากดัและมโีอกาสน้อยทีจ่ะไดน้กัศกึษาเป็นไปตามเป้า ตอ้งการใหผู้บ้รหิาร

ปรบักลยุทธก์ารรบันกัศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
3. หลกัสตูรมเีครอืขา่ยศษิยเ์ก่าทีเ่ขม้แขง็สามารถดงึศกัยภาพมาพฒันาหลกัสตูรไดห้ลายมติิ  
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หลกัสตูรเทคโนโลยีภมิูทศัน์  สาขาเทคโนโลยีภมิูทศัน์   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระหว่างวนัท่ี 22-23 สิงหาคม 2559 

 

ช่ือ - สกลุ สงักดั ปฏิบติัหน้าท่ี 

ผูช้่วยศาสตราจารยอ์จัฉร ีเหมสนัต์ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ ประธาน 

อาจารยช์ยัธวชั  จารทุรรศน์ มทร.ลา้นนา กรรมการ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะนุช  รสเครอื มทร.ลา้นนา 
กรรมการและ
เลขานุการ 

 
  

2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมนิ 
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3.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ประวติั 

เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมพีระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจดัตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  9 แห่งขึ้นแทน 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิตบิุคคล และ
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวธิีงบประมาณ ในสงักัดสานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และในกฎกระทรวงศกึษาธกิาร ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ลงวนัที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ.2549 กระทรวงศกึษาธกิารได้จดัแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งออกเป็น  4 คณะ คือ คณะ
บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร ์และ
คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบัอนุปรญิญา 
ปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาวทิยาศาสตร ์สาขาพชืศาสตร ์
สาขาสตัวศาสตรแ์ละประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยหลกัสูตรเทคโนโลยภีูมทิศัน์ สาขา
วฃิาเทคโนโลยภีมูทิศัน์ ไดม้กีารเรยีนการสอนในพืน้ทีล่ าปาง ซึง่มกีารเปิดหลกัสตูร ครัง้ทีแ่รก เมือ่ปี 
พ.ศ. 2548 และมกีารปรบัปรุงหลกัสูตร ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2553 และมกีารปรบัปรุงหลกัสูตร ครัง้ที ่
2 เมื่อ พ.ศ. 2555  มผีลบงัคบัใชปี้ พ.ศ. 2556 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบ
การใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร เมือ่วนัที่ 31 ตุลาคม 2555 
3.2 ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

3. บทน ำ 
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.................................................................................................................................................... 
 

 
4.1 วตัถปุระสงคใ์นการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลกัสตูรตามระบบและกลไกทีส่ถาบนันัน้ๆ 
ก าหนดขึน้ ทัง้นี้โดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุก
องคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

2. ใหห้ลกัสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสู่เกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ ัง้ไว้ 

3. ใหห้ลกัสตูรทราบจดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา/ปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิจดุแขง็และพฒันาจดุทีค่วรปรบัปรงุของหลกัสตูร 
เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 
4.2 การวางแผนการประเมิน 
 1. การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ม 
 2. ศกึษา SAR วเิคราะหด์ชันีบ่งชี ้และองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศกึษาของ 
สกอ. ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร รวบรวมหลกัฐานขอ้มลูเพิม่เตมิโดย 
 1) สงัเกตจากสภาพจรงิดว้ยการเยีย่มชม 
 2) สมัภาษณ์ และจดบนัทกึ 

●  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
●  อาจารยผ์ูส้อน 
●  บุคลากรและเจา้หน้าทีใ่นหลกัสตูร 
●  นิสติ/ศษิยเ์ก่า 
●  ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 3) ศกึษาจากเอกสาร 
  

4. วธิีประเมนิ 



8 
 

รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสูตรเทคโนโลยภีูมทิศัน์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร  : ปีการศกึษา 2558 

5.1 ผลการประเมินคณุภาพรายตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี 
ผา่นเกณฑ/์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

เหตผุล 
ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ ์

1. การก ากบั
มาตรฐาน 

1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน  

 เกณฑก์ารประเมิน   
 1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร    
 2. คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร    
 11. การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
  

 ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ผ่าน  
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ 

2. บณัฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

4.49  

 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็
การศกึษา 

5  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 4.75  
3. นักศึกษา 3.1 การรบันกัศกึษา 1  
 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา 1  
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 2  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 1.33  
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 1  
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.33  
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 1  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 4 1.11  

5. ผลกำรประเมนิ 
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5. หลกัสตูร การ
เรียน การสอน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 1  

การประเมิน
ผูเ้รียน 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน 

1  

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
0  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 5 0.75  
6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 1  

 คะแนนองคป์ระกอบท่ี 6 1  
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 1.60 
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5.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดบัหลกัสตูร 
 

ตารางสรปุผลและวิเคราะหค์ณุภาพหลกัสูตร  

 
องค ์

ประกอบ 
ท่ี 

คะแนน
ผา่น 

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.02 – 2.00  ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคณุภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่าน หลกัสตูรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2 
- 

6 

2 - - 4.75 4.75 ดีมาก 
3 3 1.33 - - 1.33 น้อย 
4 3 1.11 - - 1.11 น้อย 
5 4 1 0.65 - 0.75 น้อย 
6 1 - 1 - 1 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.60 น้อย 
ผลการประเมิน 1.19 0.75 4.75   

 
 
5.3 จดุเด่น/แนวทางเสริม/จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ รายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.บณัฑติยงัเป็นทีต่อ้งการในตลาดแรงงานวชิาชพี 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. พฒันาปรชัญาและอตัลกัษณ์ของหลกัสตูรใหช้ดัเจนเพื่อให้
เป็นทีด่งึดดูกลุ่มผูเ้รยีนและตลาดแรงงานวชิาชพี 

1. ควรมกีารวเิคราะหภ์าวะการมงีานท าของบณัฑติที่
ไดง้านท าไมต่รงสาขา เพื่อน าผลมาพฒันาปรบัปรุง
หลกัสตูร ใหบ้ณัฑติทีจ่บมงีานท าตรงสาขามากขึน้ 

2. 2. 
3. 3. 
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องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.ไมม่ ี 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมกีารวเิคราะหก์ระบวนการและช่องทางการรบั
นกัศกึษา เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการรบันกัศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้  

1. 

2. ควรมกีารพฒันากจิกรรมนอกชัน้เรยีนใหก้บันกัศกึษา
โดยบรูณนาการร่วมกบักจิกรรม ชมรมและรายวชิา เพื่อ
เพิม่โอกาสในการเรยีนรู ้ใหก้บันกัศกึษาและอาจารย ์

2. 

3.ควรมกีารรวบรวมและวเิคราะหผ์ลการใหค้ าปรกึษาของ
อาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อน าผลมาพฒันานกัศกึษาในประเดน็ที่
เป็นจุดอ่อนและจุดแขง็ 

3. 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมปีระสทิธภิาพการท างานเป็นทมี 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1.หลกัสตูรควรท ากรอบแนวคดิการพฒันาอาจารยใ์นทุก
พนัธกจิทีช่ดัเจน และตอ้งสอดคลอ้งกบัปรชัญาของหลกัสตูร 
คณะและพืน้ที ่

1. 

2. ควรมกีารจดัท าแผนพฒันาอาจารยค์รบทุกพนัธกจิโดย
การมสีว่นร่วมกบัคณะหรอื การเสนอแผนพฒันาจากการ
ประชุมหลกัสตูรเสนอคณะ และ/หรอื พืน้ที ่

2. 

 3. 
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องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1. หลกัสตูรยงัเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานวชิาชพี 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพฒันาปรชัญาและอตัลกัษณ์ของหลกัสตูรใหช้ดัเจน
เพื่อดงึดดูกลุ่มผูเ้รยีน และตลาดแรงงานวชิาชพี 

1.หลกัสตูรควรสะทอ้นปัญหาดา้นการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรต่อผูบ้รหิารระดบัคณะ/พืน้ทีใ่นทุกมติ ิ

2.ควรมกีระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารศกึษาอย่าง
เป็นรปูธรรมและสามารถน าผลมาปรบัปรุงหลกัสตูรได ้

2. 

3. หลกัสตูรควรมกีารพฒันาระบบและกลไกการบรหิาร
จดัการทีเ่ป็นรปูธรรม เชื่อมโยงกบัระบบและกลไกของคณะ/
พืน้ที ่ไดแ้ก่ การประชุมหลกัสตูรตอ้งมจี านวนครัง้ที่
เหมาะสมกบัการวางแผนและการบรหิารการศกึษารวมถงึ
วาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาพนัธกจิต่างๆ ของหลกัสตูร
อย่างครบถว้น 

3. 

4.   

 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1.ไมม่ ี 1. 
2. 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. หลกัสตูรควรส ารวจ วเิคราะหค์วามตอ้งการสิง่สนบัสนุน
ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูร และจดัท าแผน
เสนอต่อผูบ้รหิารระดบัคณะและพืน้ที ่

1.ควรมกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม บรรยายกาศ สิง่
อ านวยความสะดวก ทีช่่วยสนบัสนุนการเรยีนการ
สอนและการใชช้วีติของนกัศกึษาและอาจารย ์

2.ควรมกีารประเมนิความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุน จาก
ผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น นกัศกึษา อาจารย ์บุคลากร 
และผูท้ีม่าใชบ้รกิาร 

2. 

3.  3. 
 
 


