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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 

จากการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 

ประจําปการศึกษา 2560 พบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรอยูในเกณฑคุณภาพ

ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.59) โดยมีปจจัยนําเขา อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.27) กระบวนการ อยูใน

ระดับด ี(คะแนนเฉลี่ย 3.75) และผลลัพธ อยูในระดับดมีาก (คะแนนเฉลี่ย 4.37) 

ผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ พบวา มีระดับดีมาก 1 องคประกอบ คือ 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.37) ระดับดี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 4 อาจารย 

(คะแนนเฉลี่ย 3.63) องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (คะแนนเฉลี่ย 

3.50) และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ระดับปานกลาง 1 

องคประกอบ คอื องคประกอบที่ 3 นักศกึษา (คะแนนเฉลี่ย 3.00) 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- การเขยีนผลการดําเนนิงานของหลกัสูตรในสวนการประเมนิกระบวนการควรมกีารวิเคราะห 

ปญหาการดําเนนิการในแตละขัน้ตอนของระบบและกลไกวามีปญหาใดหรอืตองการพัฒนาในขั้นตอนใด 

ใหระบุวธิกีารและแนวทางในการปรับปรุง 
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถิตปิระยุกต ไดเร่ิมใชตัง้แตปการศกึษา 2547 ในสถานะของ

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเปลี่ยนสถานะจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต ฉบับพุทธศักราช 2549 โดยปรับเปลี่ยนจํานวน

หนวยกิตและโครงสรางของหลักสูตรในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปใหสอดคลองกับหลักเกณฑ และโดยหมวด

วิชาเฉพาะ ไดแบงเปน 3 แขนงไดแก แขนงสถิติธุรกิจการเงิน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

จัดการคุณภาพ ตอมาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถิตปิระยุกต ไดปรับปรุงอกีคร้ังในป พ.ศ.2554 

และ 2559 โดยไดปรับปรุงขึ้นจากหลักสูตรฉบับพุทธศักราช 2549  และ 2554 ตามลําดับ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถิตปิระยุกต ฉบับพุทธศักราช 2554 และ 2559 เปนหลักสูตรที่

ใชในปจจุบันสําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 3-4 และนักศกึษาช้ันปที่ 1-2 ตามลําดับ โดยหลักสูตรดังกลาวไดจัดการ

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยและ

สอดคลองกับภาวการณปจจุบัน โดยเนนการใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน

ใหมีเนื้อหากระชับ เหมาะสม กาวทันกับการพัฒนาวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสนองความตองการของตลาดแรงงานและสงเสริมศักยภาพของนักศกึษาใน

สาขาวิชาสถิติประยุกตในการประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

สามารถตอบสนองความตองการของสังคมในดานการประยุกตสถิตใิหเหมาะสมกับการจัดการดานสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานธุรกิจการเงินการธนาคาร และดานการจัดการคุณภาพ  

สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจที่มสีารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญในการ

ตัดสนิใจและการบริหารจัดการ 

ปจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต บริหารงานภายใตภาควิชาวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่วา “มุงพัฒนาการศึกษาการวิจัยดานวิทยาศาสตรและบูรณาการองคความรูเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร 5 ทานมีคุณวุฒิ

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาสถิติประยุกต  และดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 1 ทาน มีจํานวน

นักศกึษาตัง้แตช้ันปที่ 1 – 4 รวมทัง้หมด จํานวน 141 คน 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปท่ีผานมา 

องคประกอบ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินป 2559 

องคประกอบที่ 2:  

บัณฑติ 

หลักสูตรไดจัดทํา facebook  เพื่อตดิตอและประชาสัมพันธขาวสารกับ

นักศึกษาเกาและปจจุบัน พรอมทั้งติดตามการประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตโดยผานบัณฑิต (B.Sc. Applied Statistics บ1 facebook สาขาสถิติ

ประยุกตและโครงการสถิตวิชิาการสัมพันธและแนะแนวการประกอบอาชีพ) 

องคประกอบที่ 4: อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรไดเขารวมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่ม
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องคประกอบ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินป 2559 

ตําแหนงทางวชิาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (B.Sc. Applied Statistics 

บ2 โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561) 

องคประกอบที่ 5:  

หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมนิผูเรียน 

- อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการบูรณาการพันธกิจทั้ง 3 พันธกิจ 

ไดแกการบริการทางวิชาการแกสั งคม การวิจัย  และการทํานุบํา รุง

ศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน พรอมทั้งจัดโครงการบริการวิชาการ 2 

โครงการ (B.Sc. Applied Statistics บ3 โครงการบริการวิชาการ) และโครงการ

สาขาสถิติประยุกต 10 โครงการ  (B.Sc. Applied Statistics บ4 โครงการสาขา

สถิตปิระยุกต) 

-หลักสูตรไดมกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดย

ใหอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบสอดคลองระหวาง มคอ.3 และ มคอ.5 

พรอมทัง้ใชแบบการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังจากไดเรียนรายวิชาตางๆ 

และจัดโครงการเตรียมความพรอมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (B.Sc. Applied Statistics บ5 แบบการประเมินตนเองของ

นักศึกษาและโครงการเตรียมความพรอมประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร : ทวนสอบผลสัมฤทธิ)์ 
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1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา   

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน   

2. คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสตูร ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผาน   

ผลการประเมนิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผาน 3 ขอ   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

108.25 คะแนนเฉลี่ย 

4.33 

4.33  

25  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป 52 รอยละ 88.14 4.41  

59  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา  3  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา  3  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา  3  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย  3  

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 2 รอยละ 40 5.00  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
1 รอยละ 20 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร 4.4 รอยละ 88 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบงช้ี 4.2 3.89  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  4  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร  3  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน 

 

 

 3  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 100 

  

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

ม ีการดาํเนนิการ   

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ

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

ละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอน

ในแตละปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

ม ีการดาํเนนิการ   
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมมอีาจารยใหม   

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดาํเนนิการ   

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ไมมบีุคลากรสนับสนุนวชิาการ   

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.21 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.33 

  

รวมคะแนนตัวบงช้ี 5.4 ผาน 10 ขอ  

คิดเปนรอยละ 100 

5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  4  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี ้ 3.59 
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ผลการประเมินเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากบัมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ใหหลักสูตรมมีาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

- 

 

 

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดท่ีควรพัฒนา 

-  

 

แนวทางปรับปรุง  

- ควรมกีารจัดโครงการเสริมทกัษะจากการวเิคราะหผลการประเมนิความพงึพอใจผูใชบัณฑติ พจิารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศกึษาในประเดน็ที่มี

คะแนนผลการประเมนิต่ํา 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- หลักสูตรมกีารสงเสริมและพฒันาทักษะที่หลากหลายสงผลใหนักศกึษาสามารถผลติผลงานไปประกวดในเวทตีางๆ และไดรับรางวัล 

- หลักสูตรมกีารควบคุมดูแลนกัศกึษาเปนอยางดสีงผลใหนกัศกึษาสามารถสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในอัตราสูง 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดท่ีควรพัฒนา 

- แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาตอหลักสูตรยังไมครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ 3.1 และ 3.2 ของเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

 

แนวทางปรับปรุง  

- ควรมกีารปรับปรุงแบบประเมนิโดยกําหนดประเด็นคําถามใหครอบคลุมในเรื่องการรับนักศกึษา การเตรยีมความพรอม การดูแลใหคําปรกึษา และการสงเสรมิ

และพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- อาจารยประจาํหลักสูตรมผีลงานวชิาการจํานวนมากและกระจายครบทุกคน 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดท่ีควรพัฒนา 

- แผนบริหารอาจารยและแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยยังไมชัดเจน 

- แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยตอหลักสูตรยังไมครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ 4.1 และ 4.2 ของเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

 

แนวทางปรับปรุง  

- ควรมกีารจัดทําแผนการบริหารอาจารยและแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยกําหนดวตัถุประสงค ตัวช้ีวัดและเปาหมายของการดาํเนนิงานตามแผน

เพื่อใหสามารถประเมนิผลของการบริหารอาจารยและการสงเสริมพัฒนาอาจารยตรงตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

- ควรมกีารปรับปรุงแบบประเมนิโดยกําหนดประเด็นคําถามใหครอบคลุมในเรื่องการรับและแตงอาจารยประจาํหลักสูตร การบริหารอาจารย การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย การศกึษาตอ การขอตําแหนงทางวชิาการ และการผลติผลงานทางวชิาการ 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิย์งัไมครอบคลุมทัง้ในมุมมองของอาจารยและนักศกึษา 

- แผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจตางๆ ยังไมชัดเจน 

 

แนวทางปรับปรุง 

- ควรมกีารวเิคราะหและทบทวนวธิกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมหีลากหลายมติทิัง้ทัง้ในมุมมองของอาจารย นักศกึษา และผูทรงคุณวุฒภิายนอก เพื่อสะทอน

คุณภาพของการเรียนการสอนในรายวชิาใหชัดเจนมากขึ้นและใหมกีารจัดทาํรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบเพื่อเปนแบบอยางในการเพิ่ม

จํานวนรายวชิาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลใหการประเมนิหลักสูตรมคีวมสมบูรณมากขึ้น 

- ควรมกีารจัดทําแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจตางๆ ใหชัดเจน โดยกําหนดวตัถุประสงค ตัวช้ีวัดและเปาหมายของการบูรณาการกับพันธกิจ

แตละดานและกําหนดในมคอ.3 ของรายวชิาทีม่กีารบูรณาการและรายงานผลของการบูรณาการตามตัวช้ีวดัใน มคอ.5 ของรายวชิานัน้ๆ เพื่อใหสามารถ

วเิคราะหผลของการบูรณาการที่เห็นผลอยางเปนรูปธรรมทีเ่กิดขึ้นกับนักศกึษาไดตอไป  

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขยีนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 

 



17 
 

องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- หลักสูตรมกีารดําเนนิการในการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรูไดอยางเพยีงพอและเหมาะสมจนสงผลใหนักศกึษาสงผลงานวจิัยเขาประกวดในเวทตีางๆ จนได

รางวัลและคณาจารยสามารถผลติผลงานวชิาการไดอยางสะดวก รวดเร็ว จนมผีลงานจาํนวนมาก 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.37 4.37 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.63 - - 3.63 ระดับคุณภาพด ี

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2 3.59 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมนิ  3.27 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

3.75 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

4.37 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

************************************** 
 

วันศุกรท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    - อาจารยประจําหลักสูตรกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมของหลักสูตร 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต 

      โดย ผศ.ดร.อัญชลี  ทองกําเหนิด (ประธานกรรมการ) 

ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  (กรรมการ) 

อาจารยสมสมัย  เจริญสุข  (กรรมการ) 

นางสาวเมลานี    อุระสนิท (เลขานุการ) 

     ณ  หองประชุม ๒๖๑๐๘ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    - ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตอ) 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล 

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการตรวจ 

  ประเมิน และขอเสนอแนะตออาจารยประจําหลักสูตร 

 

*********************************************** 
 
หมายเหตุ    กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร
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ภาพประกอบ
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