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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยกุต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการตรวจเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อประเมนิ

คุณภาพภายในประจําปการศกึษา 2563 โดยมีคณะกรรมการ 3 ทาน ดังนี้  

รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต (ประธานกรรมการ) 

รศ.ดร.อุษาวดี ตนัติวรานรุกัษ (กรรมการ) 

อาจารย ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล(กรรมการ) 

และมีวิธีการประเมนิเปนการสัมภาษณและตรวจสอบเอกสารจาก อาจารยประจำหลักสูตรทกุ

ท่าน อาจารยผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนบัสนนุวิชาการ 

พบวาองคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน “ผ่าน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 

และมีผลการประเมนิองคประกอบที่ 2-6 ดังนี้ 

องคประกอบที่2 บัณฑติ ได้คะแนน 4.82 อยู่ในระดับดีมาก 

องคประกอบที่3 นักศึกษา ได้คะแนน 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ได้คะแนน 4.33 อยูในระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน ไดคะแนน 3.50อยูในระดับดี 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนน 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

โดยสรปุผลการประเมินตนเองเฉลีย่รวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบไดคะแนน 3.80 อยูใน 

ระดับด ี
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้เปิดหลักสูตรขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2553 และได้

เป ิดใช้มาจนครบ 5 ปี ใน พ.ศ.2558 ทางสาขาวิชาฟิส ิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำการ

ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2558 และได้เริ่มเปิดใช้ในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โดยยึด ตามว ิสั ยทั ศ น์ ของคณ ะว ิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กล่าวว่า “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงทักษะชีวิตในด้าน

ต่างๆ โดยบัณฑิตท ี่จบจากสาขาฟ ิส ิกส์ประยุกต์ สามารถนำความรู ้ไปประกอบวิชาช ีพต่างๆ ในเชิง

วิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น นักวิทยาศาสตร์ 

นักวิจัย ผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม ผู ้ควบคุมการประกันคุณภาพการผลิต นัก

วิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ เป็นต้น 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

- หลักสูตรไดด้ำเนนิการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร โดยให ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณรัล ลือวรศริกิุล ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสกิส์ประยุกต์ เพื่อไปเป็นอาจารย์

ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรม แขนงฟิสกิส์ ที่เปิดใหม ่เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่

สกอ. กำหนด 

 

- ทำการวเิคราะห์หลักสูตร โดยใช้การวเิคราะห์จากขอ้มูลของหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต ์เพื่อไปพัฒนา

หลักสูตรวทิยาศาสตรแ์ละนวัตกรรม แขนงฟิสิกส์ ทีเ่ปิดใหม ่เพื่อให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงและ

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น การช่าง การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ความรู้ด้านปัญญาประดษิฐ์เบื้องตน้ อิเล็กทรอนิกส์ ทกัษะด้านการวิจัย เพื่อให้

นักศึกษาสามารถบรูณาการความรู้จากหลักสูตรไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์ได้ 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กำหนดขึ้น 

 ทั ้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเตมิโดยศกึษา

จากเอกสาร จาก มคอ.2 มคอ.3 และ SAR สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากร

และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรและจดบันทึก 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผ่าน  

1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

13.89 คะแนนเฉลี่ย 

4.63 
4.63 

 

3  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 3 ร้อยละ100 
5 

 

3  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศกึษา งดรับนักศึกษา -  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

 
 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  4  

    ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 ร้อยละ 75 5  

4 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
3 ร้อยละ 75 

5 
 

4  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 11.8 ร้อยละ 295 5  

4  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 5  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

 

 

 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

      ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุ

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

มี การดำเนินการ 

ร้อยละ 100 

  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มี การดำเนินการ   

  3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การดำเนินการ   

  4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

มี การดำเนินการ   

  5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

มี การดำเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละปีการศกึษา 

มี การดำเนินการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิการดำเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แลว้  

มี การดำเนินการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่   

  9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มี การดำเนินการ   

  10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

มี การดำเนินการ 

ร้อยละ 100 

  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.34 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.63 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 5.4 ผ่าน 11 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3  

รวมคะแนนเฉลี่ย 12 ตวับง่ชี้ 3.80 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกำกบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 

- 

การปฏิบตัทิีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

คุณภาพบัณฑติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตได้งานทำทุกคน (ร้อยละ 100) 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

เนื่องจากจำนวนบัณฑิตมีจำนวนไม่มากหลักสูตรควรสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพบณัฑิต ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตและติดตามให้ตอบแบบประเมินคณุภาพให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

การสร้างโอกาสการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการพฒันาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานสากล ทำให้นักศกึษามีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

หลักสูตรควรกำกับ และติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อทำให้นักศึกษาเชื่อม่ันระบบ กลไกและกระบวนการของ

หลักสูตรที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาที่กำหนด 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนดรวมทั้งมีศกัยภาพทางวิชาการสูงในการสร้างผลงานวิจัยทีม่ี

คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

หลักสูตรควรติดตามให้อาจารย์สร้างผลงานนวัตกรรมเพิม่ขึ้นและนำไปสู่การจดอนุสทิธิบัตรและสทิธิบัตร 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

การจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักศกึษาในการบูรณาการกบัการวิจัยจนได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 

(ประเทศฮ่องกง) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1.คำอธิบายรายวิชาใน มคอ.3 ควรปรับใหม้ีการบรูณาการเรียนการสอนกับการวิจัยให้ชัดเจน 

2.หลักสูตรควรส่งเสริมและสนับสนุนในการบูรณาการกบัการวิจัย การบรกิารวชิาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

3.การทบทวนพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงผลประเมินที่สะท้อนถึงความรู้ความสารถของนักศึกษาระหว่างการเรียนให้ครบถ้วน 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

หลักสูตรมีความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้นักศกึษาสามารถเรียนรู้ได ้แต่เนื่องด้วยปัญหาการแพรร่ะบาด

ของไวรัสโควิด-19 ควรกำกับ ติดตามความเพียงพอ ทันสมัยและใช้ได้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้ผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

หลักสูตรควรกำกับ ติดตาม และพัฒนาการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมี 4 ท่าน ใหห้ลักสตูรงดรับนักศึกษาจนกว่าจะมอีาจารย์ประจำหลักสูตรครบ 5 ท่าน 

2. หลักสตูรควรปรับคำอธิบายรายวิชาใน มคอ.3 ให้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยให้ชัดเจน 

3. หลักสตูรควรพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่อาจจะอยู่ต่อไปในระยะยาว 

4. การฝึกงานของนักศึกษาควรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จำนวนตัว

บ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
่งช

ี้ใน
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
ท

ี่ 2
 -

6 

2 - - 4.82 4.82 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.33 - - 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 3.67 3.50 4.82   

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับ

คุณภาพดี

มาก 

3.80 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการตรวจประเมนิ 
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คำสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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