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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสาตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 
2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมรีะดบัคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2.83 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องคป์ระกอบ (13 ตวับ่งชี้) โดยองคป์ระกอบที ่1 (ตวับ่งชีท้ี่ 1.1) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร “ผ่าน”ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และมจี านวน 1 องคป์ระกอบ 
อยู่ในระดบัดมีาก (องคป์ระกอบที ่2) มจี านวน 1 องคป์ระกอบ อยู่ในระดบัด ี (องคป์ระกอบที ่4) มี
จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดบัปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 3, 5) และมจี านวน 1 องคป์ระกอบ 
อยูใ่นระดบัน้อย (องคป์ระกอบที ่6)  

  
ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 
1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่

ก าหนดโดย สกอ. 
ผา่น 

   
2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 4.42 
 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา 4.45 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 4.44 
3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา 2 

 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 3 
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 2 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 3 2.33 
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 3 
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.86 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 2 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 4 3.29 
5. หลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและการประเมนิผูเ้รยีน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 3 

 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน  2 
 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4 

 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 5 2.5 
6. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 1 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 6 1 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 2.83 

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 หลกัสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน
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ตวั
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ชีใ้
นอ
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2 - - 4.44 4.44 ดีมาก 
3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 3.29 - - 3.29 ดี 
5 4 3.00 2.33 - 2.5 ปานกลาง 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.83 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.84 2.00 4.44   
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สรปุผลการประเมินในภาพรวม 

 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1. ในองคป์ระกอบทีเ่ป็นกระบวนการ หลกัสตูรมรีะบบและ
กลไกส าหรบัรองรบัการด าเนินงานทีม่คีวามทีช่ดัเจน 

1. เนื่องจากหลกัสูตรมคีวามพรอ้มด้านบุคลากร และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา จงึน่าจะพจิารณา
เพิ่มจ านวนนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์ที่
ก ว้ า ง ข ว า ง ขึ้ น  แ ล ะก า ร ให้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย รวมทัง้จาก
งานวจิยัของคณาจารย ์ 

2. มคีวามพรอ้มดา้นคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ในดา้น จ านวน คุณวุฒ ิเช่นวฒุกิารศกึษา และต าแหน่ง
ทางวชิาการ  

2. ควรมกีารสง่เสรมิและกระตุน้การไดร้บัทุนสนบัสนุน
การวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่ อ เพิ่ม
ศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน  และกระตุ้น
ความสนใจการเขา้ศกึษาของนกัศกึษาได ้

3.นกัศกึษาสว่นใหญ่ของหลกัสตูรเป็นบุคคลทีท่ างานแลว้ 
จากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน หลกัสตูรจงึมี
โอกาสสงูในการสรา้งเครอืขา่ย 

 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.ในองคป์ระกอบทีเ่ป็นกระบวนการ  ยงัมรีะบบ และวธิกีาร
ประเมนิฯ ทีไ่มช่ดัเจน จงึท าใหไ้ม่สามารถน าผลฯ ไปสูก่าร
พฒันาและปรบัปรงุได ้

1.  ควรเพิม่การประเมนิกระบวนการและผลลพัธ์ของ
การด าเนินงานตามระบบและกลไกฯทีม่ ีอย่างเป็น
ระบบ เช่น อาจใช ้

1.1 ประเมนิขบวนการ ADIL และ  
1.2 การประเมนิผลลพัธจ์ากแบบสอบถามความพงึ

พอใจ และ/หรอือื่นๆ 
2.  จากการที่หลักสูตรฯ ได้มีการเปิดสอนในหลายพื้นที่

จงัหวดั ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนั จงึเกดิปัญหาดา้นการ
จดัการกระบวนการจดัการเรยีนการสอน โดยหลกัสูตรฯ 
ยงัขาดความคล้องจอง (synchronization) ในการบรหิาร
จัดการด้านการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลที่
เกีย่วขอ้ง  

2.  ควรเพิม่ช่องทางในการตดิต่อประสานงานระหว่าง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละพื้นที่  โดย
พิจารณาถึงความสะดวกและเหมาะสมด้านเวลา
และงบประมาณ โดยอาจใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหม้ากขึน้ 

3. หลกัสตูรฯ ควรมกีารปรบัปรุง ดา้นความถูกตอ้งของ
รายงานผลการด าเนินงาน (SAR) ทัง้ดา้นการจดัพมิพ ์และ
ขอ้มลูเชงิตวัเลขทีถู่กตอ้ง อกีทัง้ควรจดัการจดัการดา้น
ระบบเอกสารอา้งองิฯ ใหพ้รอ้มมลูและง่ายต่อการสบืคน้  

3.  อาจมีก ารก าห นดบุ ค ลาก รสายสนั บ ส นุ น
ผูร้บัผดิชอบ ดา้นการจดัพมิพ ์และตรวจสอบความ
ถู กต้องของรายงาน (SAR) ก่ อน เข้ารับการ
ประเมนิฯ 
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2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมนิ 

 

 
 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระหว่างวนัท่ี 22 – 23 สงิหาคม พ.ศ. 2559 

 

ช่ือ - สกลุ สงักดั ปฏิบติัหน้าท่ี 

อ.ดร.ศมาพร แสงยศ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ ประธาน 

ผศ.ดร.ณฐิมิา เฉลมิแสน มทร.ลา้นนา กรรมการ 

อ.ดร.ปภาวด ีเนตรสุวรรณ มทร.ลา้นนา 
กรรมการและ
เลขานุการ 
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3. บทน ำ 

 
 
3.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ประวติั 
 1. ชื่อหลกัสตูร   
    1.1. ชื่อภาษาไทย หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
    1.3  ชื่อภาษาองักฤษ Master of ScienceProgram in Agricultural Technology 
 2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 
     2.1 ชื่อเตม็ภาษาไทย  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารเกษตร) 
     2.2 ชื่อยอ่ภาษาไทย  วท.ม. (เทคโนโลยกีารเกษตร) 
     2.3 ชื่อเตม็ภาษาองักฤษ Master of Science (Agricultural Technology) 
     2.4 ชื่อยอ่ภาษาองักฤษ M.Sc. (Agricultural Technology) 
 3. วชิาเอก 
 เทคโนโลยกีารเกษตร 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 
 38 หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ 
  ปรญิญาโท 
 5.2 ภาษาทีใ่ช ้
  ภาษาไทย 
 5.3 การรบัเขา้ศกึษา 
  รบันกัศกึษาทีเ่ป็นนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยได้

เป็นอยา่งด ี
 5.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 
  ไมม่ ี
 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  ใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษาเพยีงสาขาเดยีว 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
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 6.1 เป็นหลกัสตูรปรบัปรงุ 
 6.2 เปิดด าเนินการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรตัง้แต่ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 
 6.3 ไดร้บัอนุมตัจิากสภาวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เมือ่การ

ประชุมครัง้ที ่48 (ธค. 54) วนัที ่15 ธนัวาคม 2554 
 6.4 ไดร้บัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เมือ่การประชุมครัง้ที ่

50 (3/2555) วนัที ่3 มนีาคม พ.ศ. 2555 
7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศกึษา 2557 
8. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

- น่าน 
-  ล าปาง 
- พษิณุโลก 
- สถาบนัวจิยัเทคโนโลยกีารเกษตร 

9. ปรชัญา ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
 9.1 ปรชัญาของหลกัสตูร 
  มุง่ผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร และมี

ความสามารถในการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมศีกัยภาพในการสรา้งและบรูณาการองคค์วามรู้
และมคีุณธรรม เพื่อพฒันาวชิาชพีใหเ้กดิประโยชน์อยา่งยัง่ยนืต่อประเทศ สงัคมและตนเอง 

 9.2 ความส าคญัของหลกัสตูร 
  จากสถานการณ์เปลีย่นแปลงและการเปลีย่นแปลงและการพฒันาทางเศรษฐกจิ

สงัคม วฒันธรรมและสภาพภมูอิากาศในประเทศและสงัคมโลก คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงึจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุหลกัสตูร
เทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อใหส้มารถผลติบณัฑติได้ 

  9.2.1 ตรงกบัความตอ้งการของประเทศ่ทีจ่ะตอ้งพฒันาทางดา้นการเกษตรเพื่อใหม้ี
ปรมิาณผลผลติเพยีงพอส าหรบัการบรโิภคภายในประเทศ และแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก 

  9.2.2 รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน และการ
เปลีย่นการคา้เสร ี

 9.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  9.3.1 มคีวามรู ้ความช านาญทางเทคโนโลยกีารเกษตร 
  9.3.2 มคีวามรูค้วามสามารถทางการวจิยั สามารถน ามาพฒันาประยกุตใ์ชอ้งค์
ความรูใ้นการจดัการและแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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4. วธิีประเมนิ 

  9.3.3 มคีวามสามารถในการสรา้งและการจดัการความรู ้และถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่
เป็นปัจจุบนั ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  9.3.4 มคีุณธรรม จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
3.2 ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

 
4.1 วตัถปุระสงคใ์นการประเมิน 

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

2. ใหห้ลกัสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสู่เกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ ัง้ไว้ 

3. ใหห้ลกัสตูรทราบจดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา/ปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิจดุแขง็และพฒันาจดุทีค่วรปรบัปรงุของหลกัสตูร 
เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

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

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

 3) ศกึษาจากเอกสาร 
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5. ผลกำรประเมนิ 

 
5.1 ผลการประเมินคณุภาพรายตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี 
ผา่นเกณฑ/์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

เหตผุล 
ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ ์

1. การก ากบั
มาตรฐาน 

1.1  การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ ์  

 เกณฑก์ารประเมิน   
 1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ผ่านเกณฑ ์  
 2. คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ผ่านเกณฑ ์  
 3. คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  ผ่านเกณฑ ์  
 4. คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน ผ่านเกณฑ ์  
 5. คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์

หลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ 
ผ่านเกณฑ ์  

 6. คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
รว่ม (ถา้ม)ี 

ผ่านเกณฑ ์  

 7. คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ผ่านเกณฑ ์  
 8. การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเรจ็

การศกึษา  
ผ่านเกณฑ ์  

 9. ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 

ผ่านเกณฑ ์  

 10. อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา มผีลงานวจิยั
อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

ผ่านเกณฑ ์  

 11. การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผ่านเกณฑ ์  

 ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ผ่านเกณฑ ์  
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องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ 

2. บณัฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

4.42  

 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

4.45  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 4.44  
3. นักศึกษา 3.1 การรบันกัศกึษา 2  
 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานักศกึษา 3  
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 2  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 2.33  
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 3  
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.86  
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 2  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 4 3.29  
5. หลกัสตูร การ
เรียน การสอน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 3  

การประเมิน
ผูเ้รียน 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน 

2  

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 5 2.50  
6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 1  

 คะแนนองคป์ระกอบท่ี 6 1  
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 2.83 

 
 
5.2ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดบัหลกัสตูร 
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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 หลกัสตูรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
นอ

งค
ป์ร

ะก
อบ

ที ่
2 

- 
6 

2 - - 4.44 4.44 ดีมาก 
3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 3.29 - - 3.29 ดี 
5 4 3.00 2.33 - 2.50 ปานกลาง 
6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.83 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.84 2.00 4.44   

 
5.3 จดุเด่น/แนวทางเสริม/จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ รายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

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

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. ค่าถ่วงน ้าหนกัของผลงานตพีมิพม์คี่าน้อย 1. ควรหาช่องทางเพื่อตพีมิพผ์ลงานในวารสารทีม่คี่า
ถ่วงน ้าหนกัสงูขึน้ในทุกพืน้ที ่

2. 2.  
3. 3. 
 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

1. 1. 
2. 2. 
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3. 3. 
จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. 1. ควรมกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่หลกัสตูรอย่าง
สม ่าเสมอและกวา้งขวาง 

2. 2. ควรหาระบบใหค้ าปรกึษาและแนะน านกัศกึษาใน
การวางแผนการท าแผนการเรยีนตลอดหลกัสตูรและ
จดัวางระบบก ากบั ตดิตาม อย่างใกลช้ดิ เพื่อให้
นกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาในระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. 3. ควรจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรูท้างวชิาชพี
และความรูเ้กีย่วขอ้งกบัวทิยาพนธร์วมถงึช่องทางการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การเขยีนผลงานเพื่อตพีมพ ์

 4 

องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์
จดุเด่น แนวทางเสริม 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคีุณวุฒสิงูและด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการจ านวนมาก 

1. 

2. มผีลงานทางวชิาการทีต่พีมิพจ์ านวนมาก 2. 
3. 3. 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. 1. ในบางพืน้ที ่ควรหาช่องทางเพื่อสง่ผลงานตพีมิพ์
ในวารสารทีม่คี่าถ่วงน ้าหนกัสงูขึน้ 

2. 2. ควรมกีารประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรต่อการบรหิารหลกัสตูรอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

3. 3. ควรมกีารเผยแพร่ผลงานในระดบันานาชาตใิหม้าก
ขึน้เพื่อสรา้งเครอืขา่ยในการศกึษา 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

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

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. 1. ควรสรา้งเครื่องมอืในการประเมนิการเรยีนของ
นกัศกึษาใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัในทุกเขตพืน้ที ่
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2. 2. ควรมกีารท าความร่วมมอืกบัสถานศกึษาใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูแ้ละการท า
วจิยัของทัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษา 

3. 3. ควรหาช่องทางและวางแผนในการการบรูณาการ
การเรยีนกบัการวจิยั/การบรกิารวชิาการ/
ศลิปวฒันธรรมอย่างสม ่าเสมอทกุปี 

 4. ควรมกีารสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อสง่อาจารยแ์ละ
นกัศกึษาไปสรา้งความเชีย่วชาญรวมทัง้เปิดโอกาสให้
นกัศกึษาไดม้สีว่นรว่มในการแกปั้ญหาโดยใชง้านวจิยั
เป็นเครื่องมอื 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

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

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. 1. ควรจดัใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจในการจดัหา
สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูโ้ดยสอบถามทัง้นกัศกึษาและ
อาจารยแ์ลว้น าผลการประเมนินัน้ไปปรบัปรุงแผนการ
จดัหาในปีต่อไปและเป็นระบบเดยีวกนัในทุกเขตพืน้ที ่

2. 2. จดัท าระบบก ากบั ตดิตามการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ 

3. 3. สรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อสนบัสนุน
และสง่เสรมิใหน้กัศกึษามสีิง่สนบัสนุนการเรยีนรูม้าก
ขึน้ 

 
 


