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บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2560

ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.46 

คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) โดยมี

จํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน2 องคประกอบ อยูในระดับดี 

(องคประกอบที่ 4 และ 5 ) และมีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3 และ 

6 )  

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคประกอบที่ 1 ผาน  

องคประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก  

องคประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง  

องคประกอบที่ 4 3.30 ดี  

องคประกอบที่ 5 3.50 ดี  

องคประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกองคประกอบ 
3.46 ดี 

 

ขอเสนอแนะเรงดวนเพื่อการพัฒนาคณุภาพของหลักสูตร 

- การพัฒนาหลักสูตรควรใหมีความสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร ต้ังแตการพัฒนาอาจารย 

งานวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนําปรัชญาของ

หลักสูตรไปสูความเปนรูปธรรม อันไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปสูมาตรฐานคุณภาพ 

- ควรวางแผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือข้ึนทะเบียนขอรับรอง TQR :Thai Qualifications Register 



5 

 

สวนที่ 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

ปลายปการศึกษา  2528  วิทยาลัยเริ่มเตรียมการเพ่ือเปดสอน  ระดับอนุปริญญา

วิทยาศาสตร  (เทคโนโลยีการอาหาร)  กอน เมื่อปลายปการศึกษา  2528  ดวยการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ   ใหกับอาจารยคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะรวมในโปรแกรมวิชาน้ีโดยไดรับ

ความรวมมือจาก  คณะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในเวลาเดียวกันนั้นไดเตรียม

ศักยภาพดานอาคารสถานที่  วัสดุ – ครุภัณฑ  ไปดวยและไดเริ่มรับนักศึกษารุนแรก  ระดับ  อ.วท.  

(เทคโนโลยีการอาหาร) จํานวน  21  คน  เมื่อปการศึกษา  2530  และในปเดียวกันนั้นวิทยาลัยไดรับ

อนุมัติใหดําเนินการรางหลักสูตร   วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)  หลังจากหลักสูตรน้ี

เสร็จเรียบรอยแลวและประสบความสําเร็จในการผลิตระดับอนุปริญญา  จึงเริ่มเปดรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาเปนรุนแรก  ในปการศึกษา  2534  จํานวน  1  หมูเรียน  25  คน  โดยคัดเลือกจากผูสมัครเขา

เรียน  1,462  คน  คิดเปนอัตราสวน  1  ตอ  82.1   

ปจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  อยูภายใตภาควิชาวิทยาศาสตร

ประยุกต  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ตั้งอยูที่  อาคาร

ศูนยวิทยาศาสตร(อาคาร 26)  เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต  แขวงวชิระ กรุงเทพมหานคร 13000 

ดําเนินการตามวิสัยทัศนของสาขาที่วา จัดการและพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให

บัณฑิตและบุคคลทั่วไปมีความรูมีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสังคมพันธกิจทั้งหมด 5 

ดาน ไดแก  

1. พัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแขงขันของประเทศ 

2. พัฒนาระบบการจดัการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารทีมี่คุณภาพและ

มี ประสิทธิภาพ 

3. วิจัยและสรางองคความรูการพัฒนาทองถิ่น 

4. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมเพ่ือยกมาตรฐานชุมชนสังคม 

5. สรางเสริมการอนุรกัษ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหนาสาขาวิชาช่ือ อาจารย ดร. ธนิดา ฉั่วเจริญ   มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน  วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 3 คน ปริญญาโท 3 คน  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 1 

คน  เจาหนาที่ 1 คน  จํานวนนักศึกษา 115 คน  ดําเนินการตามวิสัยทัศนของคณะที่วา “มุงพัฒนา

การศึกษา การวิจัยดานวิทยาศาสตรและบูรณาการองคความรู เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ

คุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

สําหรับปการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมาดังน้ี 

ขอเสนอแนะ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ควรพัฒนาการรายงานผลใหเปนระบบที่

ชัดเจน 

หลักสูตรปรับปรุงการรายงานผลใหเปนรูปธรรมชัดเจน 

โดยประยุกตใชหลักการ PDCA ในการรายงานผล 

ควรนําผลการประเมินการเรียนการสอน

และการพัฒนานักศึกษามาปรับปรุงการ

เตรียมความพรอมและการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือรักษาอัตราการคงอยูใหมีแนวโนม

ที่ดีข้ึน 

- หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพรอมทางดาน

คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เพ่ือปูพ้ืนฐานกอนการ

เรียนวิชาเฉพาะทาง 

- อาจารยทีป่รึกษาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน

เรียนใหเหมาะสมกับคะแนนเฉล่ียสะสมของนักศึกษา 

สงเสริมพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทาง

วิชาการสูงข้ึน 

อาจารยทุกทานมีสวนรวมในการทําผลงานทางวิชาการ 

โดยการจัดระบบนกัวิจัยพ่ีเล้ียงสําหรับอาจารยใหม 

ควรศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหนักศึกษามีอัตรา

สําเร็จการศึกษาไมตรงตามกาํหนดเวลา 

หลักสูตรไดแกไขปญหาที่ทาํใหนักศึกษาสําเรจ็การศึกษา

ไมตรงตามกาํหนดเวลา โดย 

- อาจารยใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงผลการเรียน แกนกัศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา 

- ใหนักศึกษารุนพ่ีที่มีผลการเรียนดี ไดแนะนําแนว

ทางการพัฒนาผลการเรียนและจัดกลุมติวเนื้อหาใหแก

นักศึกษารุนนอง 

-จัดใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกระจายไปอยูในทุก

กลุม เพ่ือชวยพัฒนาผลการเรียนใหแกเพ่ือนที่มีผลการ

เรียนต่ํา 

- เนนใหทํางานกลุมมากกวางานรายบุคคล เพ่ือให

นักศึกษามีเวลาในการทบทวนบทเรียนมากข้ึน 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผาน  

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผาน ผาน  

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผาน ผาน  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ระบุผลการประเมิน ผาน ผาน  

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (5 ขอแรก) 

ระบุผลการประเมิน ผาน 

ผาน 

 

 1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี สวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ระบุผลการประเมิน ผาน 
ผาน 

 

 2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

ระบุผลการประเมิน ผาน 
ผาน 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

(ถามี) 

 

 

 3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนเปดภาคการสอนในแตละภาค

การศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

ระบุผลการประเมิน ผาน 

ผาน 

 

 4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

ระบุผลการประเมิน ผาน 

ผาน 

 

 5) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

ระบุผลการประเมิน ผาน 
ผาน 

 

ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

ผาน.5... ขอ   

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 31.00 คะแนนเฉลี่ย

25.93 
4.43 

 

7  
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 22 รอยละ 91.67 
4.58 

 

24  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3  

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 3 3  

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.0 รอยละ  60 5.00  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.0 รอยละ  20.00 

1.67 
 

5.0  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 2.80 รอยละ  56.00 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบงช้ี 4.2 3.89  
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 3  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3  

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชมุเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ดําเนินการ 

รอยละ.100 

ผาน  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ดําเนินการ ผาน  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทกุรายวิชา 

ดําเนินการ ผาน  

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ดําเนินการ  

ผาน 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

ดําเนินการ ผาน  

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปดสอน

ในแตละปการศึกษา 

ดําเนินการ ผาน  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมนิผลการเรยีนรู 

จากผลการประเมนิการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  
ดําเนินการ ผาน  

  8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

 ไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ผาน  

  9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

 ดําเนินการ  ผาน  

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ดําเนินการ  ผาน  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ดําเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ  4.17 

ผาน  
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

  12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ดําเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ  4.43 

ผาน  

รวมคะแนนตัวบงช้ี 5.4 ผาน 11 ขอ  

คิดเปนรอยละ  100 

5  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3  

รวมคะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบงช้ี 3.46 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ไดใชหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2559 

คณะกรรมการมีขอเสนอแนะในภาพรวม ดังน้ี 

-  พัฒนาระบบการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในรูปแบบของกระบวนการ PDCA ที่มีความเช่ือมโยงตอเนื่องกันมากข้ึน 

ตั้งแตการวางระบบกลไก (รวมทั้งการกําหนดคาเปาหมายของแผน) ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก การประเมินกระบวนการ และการปรับปรุง

กระบวนการตามผลการประเมิน 
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องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

-  

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรพัฒนาเครือขายดานอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจทีเ่กี่ยวของที่มีมาตรฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร แหลงเรียนรู แหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพ และเปนขอมูลปอนกลับดานคุณภาพบัณฑิต 

- ควรหาแนวทางเพ่ิมอัตราการตอบแบบสอบถาม จากผูใชบณัฑิตใหสูงข้ึน 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรนําขอมูลพ้ืนฐานของการรับนักศึกษามาวางแผนการเตรียมความพรอม และการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

- พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะเปนไปตามปรัชญาของหลักสูตร 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 4: อาจารย 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

- 

 

 

 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- ควรพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน และแผนการทําผลงานทางวิชาการ ในรปูแผนรายบุคคล   

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

- หลักสูตรควรมีการนําขอมูลจากผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

- ควรบูรณาการการเรียนการสอนใหครอบคลุมกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม 

- ควรพัฒนาระบบกลไก และการกํากับติดตามการประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

หมายเหต ุ: ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

1.จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

2.จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรแสวงหาความรวมมือการบริการวิชาการที่จะมาสนับสนุนการเรียนรู   

- พัฒนาผลิตภัฑณที่เปนเอกลักษณของหลักสูตร เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรุมาสรางจุดเดนและการประชาสัมพันธหลักสูตร  

 

 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

-  
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สวนที่ 3 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบที ่
คะแนนผาน 

จํานวนตัว

บงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ไมผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
งชี้

ใน
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที

่ 2
 -

6 

2 - - 2.1 , 2.2 4.51 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - - 3.30 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 

5.4 

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับคุณภาพดี  ระดับ

คุณภาพดี 

ระดับคุณภาพดี

มาก 

3.46 ระดับคุณภาพดี 



8 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งแตงต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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14 
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ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
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