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1.   บทสรปุสําหรับผูบรหิาร 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปการศกึษา 2557  
มีผลการดําเนินงาน “ไดมาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีระดับคุณภาพอยูใน
ระดับคณุภาพปานกลาง (2.82 คะแนน)  

 
 
 

องคประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต - - 5.00+4.17 4.59  

3 นักศึกษา 2.00+2.00+2.00 - - 2.00  

4 อาจารย 2.00+4.44+3.00 - - 3.15  

5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

2.00 2.00+2.00
+4.00 

- 2.50  

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - 2.00 - 2.00   

รวม 17.44/7=2.49 10/4=2.50 9.17/2=4.59 36.61/13  

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพ              
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

2.82 ระดับคณุภาพปานกลาง 

 
จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) 

พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ                    
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  “ผาน” ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 6  องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี  

องคประกอบที่ 2   มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดีมาก  
องคประกอบที่ 3   มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพนอย 
องคประกอบที ่4   มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี  
องคประกอบที ่5   มีจํานวน 4 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพปานกลาง 
องคประกอบที ่6   มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพนอย 
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โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี 

1. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ  ในตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ 
2. ตัวบงช้ีที่มีการประเมินแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ตองมีรายงานผลการดําเนินงาน       
   อยางนอย 3 ป เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ 
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2. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 

        รายชื่อคณะกรรมการผูประเมิน  

 ชื่อ-นามสกุล สังกัดสาขาวิชา กรรมการ 

1. นายพิเชฐ     จิรประเสริฐวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประธาน 

2. นางสาวเกศทิพย     กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรรมการ 

3. นายนฤศร    มังกรศิลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรรมการและเลขานุการ 
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3. บทนํา 
 

3.1   ประวตัิความเปนมาของหลักสูตร 
  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               

พระนคร หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 

รหัสหลักสูตร  25501941102734 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการวเิคราะหและสรางสรรคการออกแบบ การวางแผน 
การพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนตาง ๆ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีมาประยุกตใชในวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทออยางมีประสิทธภิาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดรเิริ่ม กิจนิสัยในการคนควา ปรัปปรุงตนเองใหมคีวามสามารถในการเรียนรู 
ดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวติในสังคมที่มกีารเปล่ียนแปลง สามารถแกไขปญหาดวยหลักการและเหตุผล
ปฏิบัติงานดานหลักวิชาการที่มกีารวางแผนและควบคุมอยางรอบคอบ ซึ่งกอใหเกิดผลสัมฤทธิต์ามเปาหมาย
อยางรวดเร็ว ตรงตอเวลาและมีคุณภาพ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานกึในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต                   
มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 

 
อาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ. 2  ปจจุบัน หมายเหต ุ
1. ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ 1. ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ  สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร 

วันที่ 8 มีนาคม 2555  
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
วันที่ 28 มี.ค. 2555 
สกอ. รับทราบการใหความเหน็ชอบ 
หลักสูตร วันที ่31 กรกฎาคม 2555 

2. ผศ.จรูญ  คลายจอย 2. ผศ.จรูญ  คลายจอย 
3. นางกัญุมา  ญาณวิโรจน 3. นางชลธิชา  สาริกานนท 
4. นายทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห 4. นายทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห 
5. นายเกษม  มานะรุงวิทย 5. นายเกษม  มานะรุงวิทย 
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คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร 

 
รายนามอาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

ตรี โท เอก 

1. ผศ.ดร. กิตติศักด์ิ  อริยะเครือ   - -  

2. ผศ.จรูญ  คลายจอย   - - 

3. นางชลธิชา  สาริกานนท - -  - 

4. นายทวีศักด์ิ  สาสงเคราะห - -  - 

5. นายเกษม  มานะรุงวิทย - -  - 

รวม 2 1 3 1 

 

จํานวนนักศึกษา  ปการศึกษา 2557  

หลักสูตร ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 รวม 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ
หลักสูตรปรับปรุง 
ป พ.ศ. 2555 

38 16 37 - 
 
 
 
 

- 
 
 
 

91 
 
 
 

 
ขอมูลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 

3.2  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะชองผลการประเมินปทีผ่านมา 

 ในป 2557  ยังไมมีขอเสนอแนะจากป 2556 เน่ืองจากยังไมมีการประเมิน 
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4.  ผลการประเมินตามตัวบงชี้  

 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 1  (หลักสตูร ปริญญา.ตรี  ) 
 

โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ในตัวบงชี้ทีท่านคิดวาหลักสูตรน้ันมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 

ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร   (ระดับป.ตรี) ประเมิน ระบุขอมูลหากไมผานเกณฑ 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

2.  คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสูตร   

11. การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด   

  12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ 

       ประกัน คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1-5  ขอ 

  

ตัวบงชี้ในหลักสูตร (TQF) (ตัวบงชี้ 1 – 5 ตองดําเนินการทกุตัว   

1) อาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ 
    ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 
    หลักสูตร 

  

2) มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกบัก 
    รอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
     สาขาวิชา  

  

3) มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
    ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน   
    การ เปดสอนในแต ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

  

4) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

    ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5  

    และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอน 

     ใหครบทุกรายวิชา 

  

5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

     ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

  

 

สรุปผลการประเมิน     √ ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร      ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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4.2  ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 2 - 6 
 องคประกอบ และตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต   

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(ป.ตรี/ป.โท) 

5.00 สําเร็จ 14 คน ทํางานในสถานประกอบการ 

4 คน ไดรับการประเมิน 2 คน         

ประกอบอาชพีอิสระ 6 คน มีผลการ

ประเมินจากผูใชบัณฑิต (100%)                                                                                            

 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา หรอื
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

4.17 สําเร็จ 14 คน ตอบแบบสํารวจ 14 คน 

ทํางาน 10 คน ศึกษาตอ 2 คน  (83.40%) 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.59  

องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 2.00 ไมพบการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ไมพบการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 มีแนวโนมดีขึ้น 
ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
มีผลการประเมนิเพียง 1 ปและ               
ไมพบหลักฐานการจดัการขอรองเรียนของ
นักศึกษา 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00 ไมพบการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

4.2 คุณภาพอาจารย 4.44 มีวุฒิ ป.เอก 1 คน คิดเปนรอยละ 20 
มีตําแหนงทางวชิาการ 2 คน 
คิดเปนรอยละ 40 
มีผลงานทางวิชาการ 1 เรือ่ง                           
คิดเปนรอยละ 20 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.00 มีการทดแทนอาจารยเกษยีณ 
มีผลประเมินความพึงพอใจเพียง             
1 ป (ป 2557) 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 3.15  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 2.00 ไมพบหลักฐานการปรับปรงุ/              

พัฒนากระบวนการ 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2.00 ไมพบหลักฐานการปรับปรงุ/              

พัฒนากระบวนการ 

5.3 การประเมินผูเรยีน 2.00 ไมพบหลักฐานการปรับปรงุ/              

พัฒนากระบวนการ 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.00  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.50  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนการสอน 2.00 ไมพบหลักฐานการปรับปรงุ/พฒันา

กระบวนการ 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  

                 
 

5. การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
 
 
 ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   (นําผลการประเมินขอ  4  มากรอกในตาราง ) 

 
 

องคประกอบที่ 
จํา 

นวน
ตัวบงชี้ 

 
I 

(3.1, 3.2, 3.3) 
 (4.1,4.2, 4.3) 
( 5.1) 

P 
(5.2, 5.3, 
5.4) (6.1) 

O 
(2.1, 2.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การกํากับมาตรฐาน 
ผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 2 - - 5.00+4.17 4.59  

3 นักศึกษา 3 2.00+2.00+2.00 - - 2.00  

4 อาจารย 3 2.00+4.44+3.00 - - 3.15  

5 หลักสูตร การเรยีน 
  การสอน การประเมิน 
  ผูเรียน 

4 

2.00 2.00+2.00
+4.00 

- 2.50  

6 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู 1 - 2.00 - 2.00   

รวม 13 17.44/7=2.49 10/4=2.50 9.17/2=4.59 36.61/13  

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ              
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

2.82 ระดับคณุภาพปานกลาง 
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อธิบาย 
จากการวิเคราะหตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องคประกอบ (13 ตัว

บงช้ี) พบวา องคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ                    
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  “ผาน” ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 6  องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี  

องคประกอบที่ 2   มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดีมาก  
องคประกอบที่ 3   มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพนอย 
องคประกอบที ่4   มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพดี  
องคประกอบที ่5   มีจํานวน 4 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพปานกลาง 
องคประกอบที ่6   มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับคุณภาพนอย 

 
 

6. รายงานผลการวิเคราะห จุดเดนและ โอกาสในการพัฒนา 
 

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
จุดเดน 

1 บัณฑิตมีงานทําเปนที่ตองการของสถานประกอบการ 
โอกาสในการพฒันา 

 - 

 
องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเดน 

 - 
โอกาสในการพฒันา 

1 ควรนําผลจากการประเมินไปปรับปรงุกระบวนการรับนักศึกษา เชน การประชาสัมพันธใหหลากหลาย
ชองทางมากขึ้น 

 
องคประกอบที่ 4 : อาจารย 
จุดเดน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวฒุิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑคุณภาพ 
โอกาสในการพฒันา 

1 นําผลการประเมินไปปรับปรงุ/พัฒนา 

 
องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

1 มีการกํากับการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
โอกาสในการพฒันา 

1 นําผลการประเมินมาปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
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องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 

1 - 
โอกาสในการพฒันา 

1 นําผลการประเมินไปปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
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รายงานตรวจประเมิน  
ภาคสนาม  

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ     
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
ปการศึกษา  2557 

 
วันท่ี 21  สิงหาคม 2558 
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ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพองคประกอบที่ 1-6 

 องคประกอบ และตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน                                              ผาน / ไมผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต   

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(ป.ตรี/ป.โท) 

5.00  

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา หรอืประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

4.17  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.59  

องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2.00  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

4.2 คุณภาพอาจารย 4.44  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.00  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 3.15  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 2.00  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2.00  

5.3 การประเมินผูเรยีน 2.00  

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.00  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.50  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนการสอน 2.00  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน รวม 13 ตัวบงชี้  2.82 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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การประเมินแยกรายองคประกอบ 

 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 1 
  โปรดขีดเครือ่งหมาย  ในตัวบงชี้ทีท่านคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

ขอ ตัวบงชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร   (ระดับป.ตรี) 
ผานเกณฑ/ไม

ผานเกณฑ 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร √ 
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร √ 

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด √ 

12  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1-5  ขอ 

√ 

 
 

 ตัวบงชีใ้นหลักสูตร (TQF) (ตัวบงชี้ 1 – 5 ตองดําเนินการทุกตัว                                   มีการดําเนินการ 

1. 
 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม   (ถามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วนั หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

√ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

√ 

สรุปผลการประเมิน     ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร       ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 2  บัณฑิต 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

5.00 สําเร็จ 14 คน ทํางานในสถานประกอบการ 
4 คน ไดรับการประเมิน 2 คน         
ประกอบอาชพีอิสระ 6 คน มีผลการ
ประเมินจากผูใชบัณฑิต (100%)                                                                                            

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา หรอื
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

4.17 สําเร็จ 14 คน ตอบแบบสํารวจ 14 คน 
ทํางาน 10 คน ศึกษาตอ 2 คน  (83.3%) 

2.2 ผลงานของนกัศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร **(ป.โท/เอก) 

- - 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.59  

 
จุดเดน 

1 บัณฑิตมีงานทําเปนที่ตองการของสถานประกอบการ 
โอกาสในการพฒันา 

 - 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหต/ุขอสังเกต (ถามี) 

3.1 การรับนักศึกษา 2.00  
 การรับนักศึกษา     ไมพบการปรบัปรุง/ 

   พัฒนากระบวนการ การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  

 การควบคุมดูแลและการใหคําปรึกษา     ไมพบการปรบัปรุง/ 
   พัฒนากระบวนการ  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/การเสริมสรางทกัษะ

ศตวรรษที่ 21 
 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

 อัตราการคงอยูของนกัศึกษา  มีแนวโนมลดลง 
 อัตราการสําเร็จการศึกษา  ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของ

นักศึกษา 
 มีผลการประเมนิเพียง 1 ปและ               

ไมพบหลักฐานการจดัการขอรองเรียน
ของนกัศึกษา 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  
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จุดเดน 

 - 
โอกาสในการพฒันา 

1 ควรนําผลจากการประเมินไปปรับปรงุกระบวนการรับนักศึกษา เชน การประชาสัมพันธใหหลากหลาย
ชองทางมากขึ้น 

 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 4  อาจารย 
 

โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 
 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร     ไมพบการปรบัปรุง/ 
   พัฒนากระบวนการ  การบริหารอาจารย  

 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย 4.44  

 รอยละอาจารยที่มีวุฒิปรญิญาเอก 5.00 มีวุฒิ ป.เอก 1 คน คิดเปนรอยละ 20 
 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 3.33 มีตําแหนงทางวชิาการ 2 คน 

คิดเปนรอยละ 40 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย 5.00 มีผลงานทางวิชาการ 1 เรือ่ง             

คิดเปนรอยละ 20 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3.00  

 อัตราการคงอยูของอาจารย  มีการทดแทนอาจารยเกษยีณ 
 ความพึงพอใจของอาจารย  มีผลประเมินความพึงพอใจเพียง             

1 ป (ป 2557) 
 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ 3.15  

 
 
จุดเดน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวฒุิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑคุณภาพ 
โอกาสในการพฒันา 

1 นําผลการประเมินไปปรับปรงุ/พัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสงัเกต (ถามี) 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 2.00  
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร    ไมพบหลักฐานการปรับปรงุ 

  ที่ชัดเจน การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมยั  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 2.00  

การกําหนดผูสอน     
   ไมพบหลักฐานการปรับปรงุ/ 
    พัฒนากระบวนการที่ชัดเจน 

การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู               
(มคอ. 3 และมคอ.) 

 

การจดัการเรยีนการสอน  

5.3 การประเมินผูเรียน 2.00  

การประเมินผูเรยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

 
 

   
   
    ไมพบหลักฐานการปรับปรงุ/ 
    พัฒนากระบวนการที่ชัดเจน 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนกัศึกษา  
การกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 

การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.00  

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ 2.50  

 
จุดเดน 

1 มีการกํากับการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
โอกาสในการพฒันา 

1 นําผลการประเมินมาปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชีท้ี่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมกีารดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 
หมายเหตุ/ขอสังเกต 

(ถามี) 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2.00  

 ระบบการดําเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมีสวนรวม
ของอาจารยประจําหลักสูตรเพือ่ใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

    
   ไมพบหลักฐานการ 
   ปรับปรงุ/พฒันา 
   กระบวนการ 

 จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรยีนการสอน 

 

 กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 

 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2.00  

 
      
จุดเดน 

1 - 
โอกาสในการพฒันา 

1 นําผลการประเมินไปปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
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