รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

รายงาน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
1

คํานํา

คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจําป การศึกษา 2560 ของหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ไ ด ป ระเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ แ ละตั ว บ ง ชี้
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา โดยให ข อ เสนอแนะและแนวทางให ห ลั ก สู ต รได ดํ า เนิ น การ
พัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต ร รวมถึ ง ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ท า น
จะนําการรายงานผลประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ มาเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรใน
ทุกองคประกอบและตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

2

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประเมิน
บทที่ 1 บทนํา
- ชื่อหลักสูตร
- รหัสหลักสูตร
- วัตถุประสงคของหลักสูตร
- อาจารยประจําหลักสูตร
- จํานวนนักศึกษา
- ผลการปรับปรุงตามขอเสนอของผลการประเมินปทผี่ านมา
บทที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี้
- ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2560
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2
3
4
5
6
7
7
7
7
7
10
10
11
11
13
14

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในได ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจํารอบปการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามรายองคประกอบ
และตัวบงชี้ พบวา ภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยูในระดับ 3.43 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพระดับดี
โดยองคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 2
มีจํานวน 3 องคประกอบอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 4, 5 และองคประกอบที่ 6 นอกจากนี้ มีจํานวน
1 องคประกอบอยูในระดับปานกลาง ไดแก องคประกอบที่ 3 รายละเอียดดังตาราง
รายละเอียดดังตาราง
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ
องคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1
ผาน
องคประกอบที่ 2
2
4.23
องคประกอบที่ 3
3
3.00
องคประกอบที่ 4
3
3.53
องคประกอบที่ 5
4
3.13
องคประกอบที่ 6
1
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
13
3.43
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ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
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วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ได จั ด ทํ า ประกาศแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยกําหนดวันประเมิน ในวันที่
5 กรกฎาคม 2561 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน และรวมกัน
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณาจารย ป ระจํ า เพื่ อ แนะนํ า คณะกรรมการตรวจประเมิ น แจ ง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) เสนอผลการประเมิน ดวยวาจา แกผูบริห ารหลักสู ตร คณาจารย และผูที่
เกี่ยวของ เปดโอกาสใหหลักสูตรไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผูป ระเมิน ไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง
หลั ง จากนั้ น คณะกรรมการผู ป ระเมิ น ทํ า การปรั บ ปรุง แก ไข และจั ดทํ าเอกสารเสนอผลการประเมิน เป น
ลายลั ก ษณ อั ก ษร เสนอไปยั ง หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริญ ญาโท สาขาวิ ช าการจั ด การ
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อดําเนินการตอไป
2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต องของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง
2.2) ขอมูลสว นที่เปน ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ที่ประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล
ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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บทที่ 1 บทนํา
1. ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชื่อยอ วท.ม.
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Industrial Management
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
1.2 รหัสหลักสูตร 25481591108717
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่ อผลิ ตมหาบั ณฑิตที่ มีคุณธรรม ความรู เจตคติที่ดีและทักษะที่ส ามารถประยุกตใชกับ การ
ปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห ศึกษาคนควา
วิจัย เพื่อแกปญหาและพัฒนาดานการจัดการอุตสาหกรรม
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
ถายทอดองคความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการจัดการอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอชุมชน ทองถิ่น
สังคมและประเทศชาติ
1.4 อาจารยประจําหลักสูตร
2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ฉบับป พ.ศ. 2554)
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. ดร.สุธี ประจงศักดิ์

ตําแหนงวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ค.อ.ด. (การบริหารการอาชีวศึกษา)
Post Graduate Diploma of Science
in Interdisciplinary Studies
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
The University of Edit
Cowan, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
2545

2551
2544
2540

วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

2542
2520
2512

2.

ดร.ชัชวาล มงคล

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

3.

ดร.สุรมน ไทยเกษม

อาจารย

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา,
การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.บ. (ธุรกิจคอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2554
มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2544
2537

วท.ด.(Social Administration)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2547
2539

4.

ดร.ลาวัณย บุนะจินดา

อาจารย
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
5. นภดล เชนะโยธิน

6.

ประเวช เชื้อวงษ

ตําแหนงวิชาการ
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ผูชวยศาสตราจารย บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
(อยูระหวางการทําดุษฎีนพิ นธ)
Post Graduate Diploma of Science
in Interdisciplinary Studies
บธ.ม. (การจัดการ)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ปที่จบ

The University of Edit
Cowan, Australia
มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร

2542

อาจารย

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม)
(อยูระหวางการทําดุษฎีนพิ นธ)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
วท.บ. (ไฟฟาอุตสาหกรรม)

2548
2524
2515

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร

2550
2544

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
The University of Edit
Cowan, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2551
2544
2540

2.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ฉบับป พ.ศ. 2559)
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. ดร.สุธี ประจงศักดิ์

ตําแหนงวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ค.อ.ด. (การบริหารการอาชีวศึกษา)
Post Graduate Diploma of Science
in Interdisciplinary Studies
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

2.

ดร.ชัชวาล มงคล

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

3.

ดร.สุรมน ไทยเกษม

อาจารย

4.

5.

นภดล เชนะโยธิน

ประเวช เชื้อวงษ

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา,
การบริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.บ. (ธุรกิจคอมพิวเตอร)
ผูชวยศาสตราจารย บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
(อยูระหวางการทําดุษฎีนพิ นธ)
Post Graduate Diploma of Science
in Interdisciplinary Studies
บธ.ม. (การจัดการ)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)
อาจารย
วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม)
(อยูระหวางการทําดุษฎีนพิ นธ)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
วท.บ. (ไฟฟาอุตสาหกรรม)
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วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

2542
2520
2512

2554

มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2544
2537

The University of Edit
Cowan, Australia
มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

2542

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร

2550
2544

2548
2524
2515

2.3 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบนั พ.ศ. 2561)
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. ดร.สุธี ประจงศักดิ์

ตําแหนงวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
ค.อ.ด. (การบริหารการอาชีวศึกษา)
Post Graduate Diploma of Science
in Interdisciplinary Studies
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)

2.

ดร.ชัชวาล มงคล

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

3.

ดร.นภดล เชนะโยธิน

ผูชวยศาสตราจารย บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
Post Graduate Diploma of Science
in Interdisciplinary Studies
บธ.ม. (การจัดการ)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)
อาจารย
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
(อยูระหวางการรออนุมัติสําเร็จการศึกษา)
วศ.ม.(การจัดการพลังงาน)
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นางสาวศรินยา
ประทีปชนะชัย

วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
5.

ประเวช เชื้อวงษ

อาจารย

วศ.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม)(อยู
ระหวางการทําดุษฎีนพิ นธ)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
วท.บ. (ไฟฟาอุตสาหกรรม)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
The University of Edit
Cowan, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
The University of Edit
Cowan, Australia
มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

2551
2544
2540

วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร

3. อาจารยผูสอน

รายชื่ออาจารย

1. อาจารยประจําหลักสูตร
3. อาจารยจักรพันธ ปนทอง

สาขาวิชาที่จบ

ใชขอมูลเดียวกับหัวขอ 2.2
ปร.ด. (การจัดการงานวิศวกรรม) (อยูระหวางการทําดุษฎีนิพนธ)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา ทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
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2542
2520
2512

2561
2542
2548
2524
2515
2561
2556
2553

2550
2544

1.5 จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
57
58
59
60
61
รวม

รอยละของนักศึกษาที่
สอบผานตามแผน
กําหนดการศึกษา

2557
6

2558
6
9

-

จํานวนนักศึกษา (คน)
2559
2560
3
1
9
9
6
3
4

-

1.6 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา (ถามี)
-
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2561
9/9=100%
4/3=75%

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงชี้
2.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (ตาราง 1)

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบ/ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผาน
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
ผาน
5.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารย
ผาน
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
ผาน
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ผาน
8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูส ําเร็จการศึกษา
ผาน
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ผาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ผาน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผาน
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
ผาน
องคประกอบ/ตัวบงชี้

ตัวตั้ง

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพมิ พหรือ
เผยแพร
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 3
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ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ

คะแนน
4.30
4.17
4.23
3.00

3.00
3.00
3.00

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก)
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6
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3.00
4.58
5.00
3.75
5.00

3.00
3.53
3.00
3.00
2.00
4.50
3.13
4.00
4.00
3.43

2.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
องคประกอบ

1 การกํากับมาตรฐาน
2 บัณฑิต
3 นักศึกษา
4 อาจารย
5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผูเรียน
6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
รวม
ผลการประเมิน

จํานวน
ตัวบงชี้

2
3
3
4
1
13

ระดับคุณภาพ

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

Input

Process

Output

คะแนนเฉลี่ย

3.00
3.53
3.00

ผาน
3.17

4.23
-

4.23
3.00
3.53
3.13

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

4.00

ระดับคุณภาพดี

3.43

ระดับคุณภาพดี

3.23
ระดับ
คุณภาพ
ดี

4.00
3.38
ระดับ
คุณภาพ
ดี

4.23
ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ นําคะแนนจากตัวบงชี้ที่กําหนดหารดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดในองคประกอบนั้น

13

2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 4 อาจารยประจําหลักสูตร
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา

โอกาสในการพัฒนา
ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน

โอกาสในการพัฒนา

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะ
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