รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
ผานระบบ CHE QA Online
ประจําปการศึกษา 2560
จํานวน 71 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เริ่ มตั้งแตวั นที่ 16 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 นั้น มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน จํ า นวน 71 หลั ก สู ต ร โดยเปน หลัก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํา นวน 56 หลั ก สู ตร ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาโท จํานวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน
6 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 1 หลักสูตร
จากผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบวา มีหลักสูตร “ผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สกอ. จํานวน 69 หลักสูตร และ “ไมผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. จํานวน 2 หลักสูตร
ได แก หลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร เนื่องจากไมผานเกณฑตัวบงชี้ ที่ 1.1 ขอ 1 จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ และขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรไมเปนไปตามรอบเวลาที่กําหนด สําหรับ
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบที่ 2-6 จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01 -3.00 จํานวน 19 หลักสูตร ระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01 4.00 จํานวน 49 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01 -5.00 จํานวน 1 หลักสูตร โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.06 คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี“ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จําแนกรายคณะ
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

1. คณะครุศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร
ทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย

ผลรวมของ
องค
คาคะแนน
ประกอบ
เฉลี่ย
ที่ 1
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน

3.16

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.39

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.36

ดี

ใหม

ผาน
ผาน

3.63
3.59

ดี
ดี

ปรับปรุง
ใหม

ผาน
ผาน
ผาน

3.37
3.63
4.01

ดี
ดี
ดีมาก

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม

1

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผลรวมของ
องค
คาคะแนน
ประกอบ
เฉลี่ย
ที่ 1
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ดี

ใหม

ผาน

3.36

ผาน
ไมผาน

3.54
0

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผาน
ไมผาน

3.51
0

14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ผาน

3.14
2.98

ผาน

3.54

ดี

ปรับปรุง

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

2.73
2.57
3.38
3.29
3.08
3.48

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.27
3.40
2.49
2.76

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

ใหม
ใหม
ใหม
ใหม

ผาน
ผาน

3.11
3.09
3.09

ดี
ดี

ปด
ใหม

ผาน

3.17

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.09

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.57

ดี

ใหม

ดี
ใหม
ไมได
ปด
มาตรฐาน
ดี
ปรับปรุง
ไมได
ปด
มาตรฐาน
ดี
ปรับปรุง

2

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

3.04

ดี

ปรับปรุง

ผาน

2.59

ปานกลาง

ใหม

ผาน

2.02

ปานกลาง

ใหม

ผาน

2.64

ปานกลาง

ใหม

ผาน

2.46
2.82

ปานกลาง

ใหม

ผาน

3.45

ดี

ปรับปรุง

ผาน
ผาน

3.29
2.12

ดี
ปรับปรุง
ปานกลาง
ใหม

ผาน

2.62

ปานกลาง ปรับปรุง

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

องค
ประกอ
บที่ 1

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและ
หุนยนต
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผาน

2.87
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.43
2.95
3.45
3.60
3.40
3.55
3.44

ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

ผาน
ผาน

3.41
3.56
3.42

ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง

ผาน
ผาน

3.11
3.31

ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง

3

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

3.33

ดี

ใหม

ผาน

3.58

ดี

ปรับปรุง

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.21
3.09
3.19
3.38
3.21
3.40
3.61
3.31

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

ผาน
ผาน

2.19
2.93

ปานกลาง
ปานกลาง

ปด
ใหม

ผาน

2.24

ปานกลาง

ใหม

ผาน

2.79

ปานกลาง

ใหม

ผาน
ผาน

2.92
2.48

ปานกลาง
ปานกลาง

ปด
ใหม

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

2.83
2.83
3.11
3.29
2.76

ปานกลาง
ปด
ปานกลาง
ปด
ดี
ปรับปรุง
ดี
ปรับปรุง

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

องค
ประกอ
บที่ 1

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บริการผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมศึกษา
7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
8.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
9.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8.คณะสาธารณสุขศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะสาธารณสุขศาสตร
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

ผาน

ผาน
ผาน

3.30
3.21
3.26
217.27
71 หลักสูตร
3.06 คะแนน

ดี
ดี

ปรับปรุง
ใหม
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรี ย บเที ย บระดั บ คุณ ภาพของผลการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร ปการศึกษา 2557 -2560
ระดับคุณภาพ

ไมไดมาตรฐาน

นอย

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

53
36

5

13

49

29 32
5

0

ปการศึกษา 2557
จํานวน 59 หลักสูตร

2 0
ปการศึกษา 2558
จํานวน 63 หลักสูตร

0

0 2

10

19
0

ปการศึกษา 2559
จํานวน 65 หลักสูตร

2 0

1

ปการศึกษา 2560
จํานวน 71 หลักสูตร

*หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน, คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับ
คุณภาพนอย , คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับ
คุณภาพดี และคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ขอเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
- การกํากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจํา
หลักสูตรไมครบและคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ ควรมีการเตรียมความพรอมดานคุณสมบัติของอาจารย
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
องคประกอบที่ 2 และ 3 คุณภาพบัณฑิตและนักศึกษา
1. ควรมีการทบทวนผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่ไดงานไมตรงสาขาที่เรียนและ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการได
มากขึ้น
2. ควรมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขาเรียน
ในหลักสูตรไดตามจํานวนที่ตั้งเปาการรับนักศึกษาของหลักสูตร
3. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาเรียนในเนื้อหาที่สอดคลองกับบริบท
ของหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษมีอัตราการคงอยูที่สูงขึ้น
4. หลักสูตรควรมีการกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตาม
แผนการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
องคประกอบที่ 4 คุณภาพอาจารย
1. ควรมีการกํากับติดตามใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอระดับปริญญาเอกและการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของอาจารย
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2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจัดทําและตีพิมพเผยแพรผลงานทาง
วิชาการในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับ เชน TCI กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 เปนตน เพื่อนําไปสูการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตอไป
3. การพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารยควรพัฒนาใหสอดคลองกับบริบท
ของหลักสูตร เพื่อที่จะสามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทุกชั้นป
2. ควรมี การกํ า หนดเครื่ องมื อ และวิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหค รอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานที่นําเสนอไวใน มคอ.2
3. ควรมีการนําผลการประเมินผูสอนแตละรายวิชามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. คณะและมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร
2. หลักสูตรควรมีการกําหนดพื้นที่การจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา
...........................................................
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

องค
ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน

3.16

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.39

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.36

ดี

ใหม

ผาน
ผาน

3.63
3.59

ดี
ดี

ปรับปรุง
ใหม

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร
ทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.37
3.63
4.01
3.36

ดี
ดี
ดีมาก
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ใหม

ผาน
ไมผา น

3.54
0

ใหม
ปด

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผาน
ไมผา น

3.51
0

14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร

ผาน

3.14
2.98

ดี
ไมได
มาตรฐาน
ดี
ไมได
มาตรฐาน
ดี

ปรับปรุง
ปด
ปรับปรุง

1

8/21/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.32 car=4.32

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.81 car=2.81

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.160 car=3.160

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0

1/2

8/17/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.69 car=4.69

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.75 car=3.75

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.370 car=3.540

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0

1/2

8/23/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ไม่ผา่ น car=ไม่
ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.25 car=4.25

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.90 car=4.90

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=0.000 car=0.000

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ึ ษาหรือปิ ดหลักสูตร
แนบมติสภาทีระบุวา่ งดรับนักศก
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร ้อยแล ้ว
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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8/21/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.10 car=4.10

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.58 car=4.58

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.510
car=3.510

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0
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8/23/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ไม่ผา่ น car=ไม่
ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.21 car=4.21

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=0.94 car=0.94

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=0.000 car=0.000

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ึ ษาหรือปิ ดหลักสูตร
แนบมติสภาทีระบุวา่ งดรับนักศก
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร ้อยแล ้ว
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0

1/2

8/21/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.28 car=4.28

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=0.00 car=0.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.50 car=4.50

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.140
car=3.140

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0
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8/21/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.37 car=4.37

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.81 car=2.81

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.390 car=3.390

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.360 car=3.360

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0

1/2

8/17/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.69 car=4.69

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.61 car=4.61

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.630 car=3.630

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.590 car=3.590

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.37 car=4.37

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.06 car=4.06

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.370 car=3.370

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.50

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.32 car=3.32

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.630 car=3.630

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0

1/2

8/21/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.11 car=4.11

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.010 car=4.010

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=0.00 car=0.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.360 car=3.360

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
องค
ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน

3.54

ดี

ปรับปรุง

ผาน

2.73

ปรับปรุง

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ผาน

2.57

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.38
3.29
3.08
3.48

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

ผาน
ผาน
ผาน

3.27
3.40
2.94

ใหม
ใหม
ใหม

11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผาน

2.76

ดี
ดี
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ผาน
ผาน

3.11
3.09
3.09

ดี
ดี

ปด
ใหม

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม

ใหม

1

8/29/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.29 car=4.29

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.71 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.970 car=3.540

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.490 car=2.490

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.210 car=2.760

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.24 car=4.24

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=0.00 car=0.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.290
car=3.110

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ึ ษาหรือปิ ดหลักสูตร
แนบมติสภาทีระบุวา่ งดรับนักศก
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.95 car=3.95

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.360 car=3.090

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=0.00 car=0.00

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=0.00 car=0.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.420 car=2.730

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.18 car=4.18

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.29 car=4.29

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=0.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.490 car=2.570

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.30 car=4.30

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.86 car=3.86

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.78 car=2.78

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.840 car=3.380

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.33 car=4.33

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.12 car=4.12

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.680 car=3.290

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.18 car=4.18

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.92 car=2.92

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.580 car=3.080

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.030 car=3.480

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.910 car=3.270

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.400 car=3.400

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและ
หุนยนต
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับบัณฑิตศึกษา
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

องค
ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน

3.17

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.09

ดี

ปรับปรุง

ผาน
ผาน

3.57
3.04

ดี
ดี

ใหม
ปรับปรุง

ผาน

2.59

ปานกลาง

ใหม

ผาน

2.02

ปานกลาง

ใหม

ผาน

2.64

ปานกลาง

ใหม

ผาน

2.46
2.82

ปานกลาง

ใหม

1

8/17/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.66 car=4.66

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=1.82 car=1.82

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.67 car=4.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.090 car=3.170

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.97 car=4.97

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.27 car=2.27

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.090 car=3.090

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.67 car=4.67

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.44 car=3.44

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.33 car=4.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.570 car=3.570

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.040 car=3.040

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.590 car=2.590

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.22 car=1.22

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=1.00 car=1.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.00 car=4.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.020 car=2.020

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.180 car=2.640

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.03 car=4.03

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.460 car=2.460

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตร
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

องค
ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน

3.45

ดี

ปรับปรุง

ผาน
ผาน

3.29
2.12

ดี
ปาน
กลาง

ปรับปรุง
ใหม

ผาน

2.62

ปาน
กลาง

ปรับปรุง

2.87

1
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.16 car=4.16

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.16 car=4.16

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=2.67

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=2.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00
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6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.810 car=3.450

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=3.54 car=3.54

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.38 car=4.38

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.80 car=3.80

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.670 car=3.290

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0

1/2

8/15/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=0.33 car=0.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.390 car=2.120

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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8/15/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=0.00 car=0.00

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=0.00 car=0.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.58 car=4.58

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.890
car=2.620

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ

องค
ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน
ผาน

3.43
2.95

ปรับปรุง
ปรับปรุง

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.45
3.60
3.40
3.55
3.44

ดี
ปาน
กลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผาน
ผาน

3.41
3.56
3.42

ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

1

8/17/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.60 car=4.60

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.770 car=3.430

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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8/20/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.80 car=4.80

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.17 car=3.17

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.870 car=2.950

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.41 car=4.41

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.42 car=3.42

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.06 car=3.06

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.450 car=3.450

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.79 car=4.79

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.08 car=3.08

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.88 car=4.88

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.600 car=3.600

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.27 car=4.27

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.09 car=4.09

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.560 car=3.400

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.79 car=4.79

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.470 car=3.550

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.59 car=4.59

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.75 car=3.75

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.970 car=3.440

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรขอขึน
ึ ษา
ทะเบียนเป็ นหลักสูตรทีมี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศก
แห่งชาติ (TQR)

ความ
เห็น

ประเด็นที 1 ระบบ กลไก และความต่อ
เนืองในการประกันคุณภาพ (หลักสูตร
มีความเป็ นระบบและต่อเนืองอย่างไร)

ประเด็นที 2 ความทันสมัยของ
หลักสูตรสอดคล ้องกับความต ้องการ
ของสังคม ประเทศ (หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงให ้ทันสมัยในประเด็นใดบ ้าง
และสอดคล ้องกับความต ้องการของ
สังคมและประเทศอย่างไร โดยอ ้างอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์ )

ในประเด็นทีเกียวข ้องกับความทัน
สมัยของหลักสูตรทีมีความ
สอดคล ้องกับความต ้องการของ
สังคม และประเทศ หลักสูตรได ้มี
การดําเนินการออกแบบหลักสูตร
โดยให ้มีความสอดคล ้องกับ
มคอ.1ของสาขาโลจิสติกส์ ประกอบ
เริมจากการระบบบริหารอาจารย์และ กับพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
งคมแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาอาจารย์
ทางหลักสูตรได ้มี และสั
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
กรอบ
การพิจารณาวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตของ
แห่งชาติ
อีกทังได ้ศึกษษข ้อมูล
หลักสูตร
และการจัดการเรียนการ ความคิดเห็นของผู ้เรียนในระดับ
ในการดําเนินงานการบริหาร
หลักสูตร ทางอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ได ้มีการดําเนินกําหนด
ระบบและกลไก ในการบริหาร
หลักสูตรทีมีความสอดคล ้อง เชือม
โยงกันในแต่ละองค์ประกอบดังนี

ั
ป
ี
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ประเด็นที 3
ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ (ผู ้
เรียนมี
คุณลักษณะ
ทักษะ และ
สมรรถนะ
เด่นในด ้าน
ใด โดย
อ ้างอิงหลัก
ฐานเชิง
ประจักษ์ )

ประเด็นที
4 อืน ๆ
(ที
สะท ้อน
ผลการ
ประกัน
คุณภาพ
ของ
หลักสูตร)

หลักสูตรได ้
มีการ
กําหนด
สมรรถนะ
ไว ้3 ส่วนคือ
สมรรถนะ
ด ้านความรู ้
ด ้านทักษะ
และด ้าน
ความ
สามารถใน
การปฏิบต
ั ิ

หลักสูตร แก ้ไข/บันทึกข ้อมูล
ได ้มีการ
กําหนด
สมรรถนะ
ไว ้3 ส่วน
คือ
สมรรถนะ
ด ้านความ
รู ้
ด ้าน
ทักษะ
และด ้าน
ความ

#
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CHE QA Online System

สอนทีเน ้นการปฏิบต
ั ใิ นวิชาชีพ แล ้ว
ทํามาใช ้ในการกําหนดคุณสมบัต ิ
ของอาจารย์ประจํา
ซึงจะต ้องมี
คุณวุฒต
ิ ามเกณฑ์มาตรฐาน ซีงมีการ
เพิมการกําหนดคุณบัตท
ิ างวิชาชีพ
โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน
จะต ้องเคยมีประสบการณ์ในการ
ทํางานในอุตสาหกรรมทีเกียวข ้อ
งกับโลจิสติกส์มาก่อน อีกทังระบบ
การรับและแต่งตังอาจารย์ หลักสูตร
ไม่มอ
ี าจารย์ทมี
ี คณ
ุ วุฒท
ิ างด ้านโลจิ
สติกส์ทหลากหลายครอบคลุ
ี
มทุก
ศาสตร์ ทังนีจึงทําให ้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรทีรับและแต่ตงมามี
ั
ประสบการณ์การทํางานในด ้านโลจิ
สติกส์ทก
ุ ท่าน และคุณวุฒใิ นระดับ
ปริญญาโทของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
มีทงวุ
ั ฒท
ิ างด ้าน
บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึงสอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทีมุง่
เน ้นผลิตบัณฑิตให ้มีความรู ้และเชียว
ชาญในทุกด ้านของโลจิสติกส์
ใน
ส่วนของการบริหารอาจารย์หลักสูตร
ได ้มีการให ้อาจารย์ทก
ุ ท่านทําแผน
พัฒนารายบุคคลและนํ ามารวบรวม
และดําเนินการสรุปเป็ นแผนการ
บริหารอาจารย์ในภาพรวมของ
หลักสูตรและกํากับติดตามผลให ้เป็ น
ไปตามแผนการบริหารอาจารย์ท ี
กําหนดไว ้ ซึงส่งผลต่อแผนการส่ง
เสริมและพัฒนาอาจารย์ทําให ้ ผล
งานวิชาการทีเผยแพร่ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ดําเนินการเป็ นไป
ตามแผนทีกําหนดไว ้

มัธยมปลาย
และข ้อมูลของผู ้
ประกอบการทีเกียวข ้องด ้านโลจิสติ
กส์และซัพพลายเชน เพือใช ้ในการ
ออกแบบหลักสูตรให ้มีความ
สอดคล ้องกับความต ้องการของ
ประเทศ ทังนีในส่วนของความทัน
สมัยของหลักสูตร ทางหลักสูตรได ้มี
การออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนทีใช ้ระบบ Productive Learning
ร่วมกับ WIL ในการจัดการเรียนการ
สอนในภาพรวมของหลักสูตร โดย
อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่จะต ้องใช ้
วิธก
ี ารสอนแบบ
Productive
Learning และ WIL อย่างน ้อย ท่าน
ละ 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษา ส่วน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา ทางหลักสูตรใช ้เทคโนโลยี
ทีทันสมัยในการช่วยการออกแบบ
การเรียนการสอน
โดยใช ้ระบบ
Google Classroom ร่วมกับการใช ้
Gamification ซึงเป็ นเทคนิคในรูป
แบบของเกมส์ทเข
ี ้ามาช่วยในการ
เรียนการสอน
ซึงจะเห็นได ้ว่า
หลักสูตรมีการสร ้างหลักสูตรที
สอดคล ้องกับความต ้องการของ
สังคมและประเทศประกอบกับยังมี
การพัฒนาความทันสมัยในการ
ออกแบบระบบการจัดการเรียนการ
สอนทีมีการความสอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
ของหลักสูตรอย่างแท ้จริง

ส่วนระบบของนักศึกษา
ทาง
หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการ
ดําเนินงานตังแต่การกําหนด
คุณสมบัตข
ิ องนักศึกษาทีจะเข ้ามา
ศึกษาในหลักสูตรและกําหนดจํานวน
รับนักศึกษาในแต่ละปี ตามแผนรับที
ระบุไว ้ใน มอค.2 โดยหลักสูตรได ้
ดําเนินการตามระบบและกลไกใน
การพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษา
เพือให ้ได ้นักศึกษาตรงกับคุณสมบัต ิ
ทีระบุไว ้ ทังนีทางหลักสูตรได ้มีการ
คัดกรองนักศึกษาทีรับสมัครมาแล ้ว
มาพิจารณาและดําเนินการเตรียม
ความพร ้อมของนักศึกษาให ้กับ
นักศึกษาตามทีได ้วิเคราะห์และระบุ
ไว ้ใน มอค.2 และนํ าผลการดําเนิน
งานมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที
เกิดจาการเตรียมความพร ้อมของ
ทางหลักสูตรซึงมีผลทําให ้อัตรการอ
อกของนักศึกษามีผลทีดีขน
ึ
ส่วน
ระบบการควบคุมการให ้คําปรึกษา
ทางหลักสูตรมีการวางระบบที
ปรึกษาทีชัดเชนและดําเนินงานตาม
ระบบมาโดยตลอดมี โดยเฉพาะการ
ดูแลในการทางวิชาการในการกํากับ
ดูแลการจัดทําโครงงาน ซึงส่งผลให ้
อัตราการสําเร็จของนักศึกษา
หลักสูตรสําเร็จการศึกษาได ้เป็ นไป
ตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนด สําหรับระบบ
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทาง
หลักสูตรมีการวางระบบและกลไกใน
การดําเนินงานทีส่งผลต่อศักยะภาพ
ของนักศึกษาทีชัดเจน
โดยมีการ
กําหนดสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละ
ชันปี และจัดกิจกรรมให ้สอดคล ้อง
และเหมาะสมกับสมรรถนะทีกําหนด
ไว ้ซึงนักศึกษาทุกคนทีผ่านระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของทาง
หลักสูตร ทําให ้นักศึกษาในหลักสูตร
ได ้รับรางวัลจาการแข่งขันทา
งด ้านโลจิสติกส์ทก
ุ ปี และสามารถ
สอบมาตรฐานทางวิชาชีพทา
งด ้านโลจิสติกส์ได ้
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งาน ทังมี
การพัฒนา
สมรรถนะ
ทัง 3 ด ้าน
ทาง
หลักสูตรได ้
ใช ้ระบบ
การจัดการ
เรียนการ
สอน ร่วม
กับการจัด
กิจกรรม
เสริมต่างๆ
ภายใต ้การ
พัฒนา
นักศึกษา
ในศตวรรษ
ที 21 ซึงมี
ผลการ
ดําเนินที
เป็ นผลลัพธ์
ชัดเจนดังนี
นักศึกษา
ได ้รับรางวัล
ชนะเลิศ จา
การแข่งขัน
นักปฏิบต
ั ิ
การด ้านโล
จิสติกส์ครัง
ที 1 และได ้
รับรางวัล
รองชนะ
เลิศอันดับ
ที2 จาการ
แข่งขันนัก
ปฏิบต
ั ก
ิ า
รด ้านโลจิ
สติกส์ครังที
2
นักศึกษา
ได ้รับรางวัล
รองชนะ
เลิศอันดับ
2 จากการ
ประกวด
บรรจุภณ
ั ฑ์
เพือการ
ขนส่งปลา
สวยงาม
นักศึกษา
ทีได ้ออก
ฝึ กสหกิจ
ศึกษาได ้รับ
การทบทาบ
ให ้ทํางาน
ต่อเนือง ใน
อัตราร ้อย
ละ 87.27
ของ
นักศึกษาที
ออกสหกิจ
ทังหมด

สามารถ
ในการ
ปฏิบต
ั ิ
งาน ทังมี
การ
พัฒนา
สมรรถนะ
ทัง 3 ด ้าน
ทาง
หลักสูตร
ได ้ใช ้
ระบบการ
จัดการ
เรียนการ
สอน ร่วม
กับการจัด
กิจกรรม
เสริม
ต่างๆภาย
ใต ้การ
พัฒนา
นักศึกษา
ใน
ศตวรรษ
ที 21 ซึง
มีผลการ
ดําเนินที
เป็ น
ผลลัพธ์
ชัดเจน
ดังนี
นักศึกษา
ได ้รับ
รางวัล
ชนะเลิศ
จาการ
แข่งขัน
นักปฏิบต
ั ิ
กา
รด ้านโลจิ
สติกส์
ครังที 1
และได ้รับ
รางวัล
รองชนะ
เลิศ
อันดับที2
จาการ
แข่งขัน
นักปฏิบต
ั ิ
กา
รด ้านโลจิ
สติกส์
ครังที 2

นักศึกษา
ได ้รับ
รางวัล
รองชนะ
เลิศ
อันดับ 2
จากการ
ประกวด
นักศึกษา บรรจุ
มีการสอบ ภัณฑ์เพือ
มาตราฐาน การขนส่ง
แรงงาน
ปลา
ทางด ้าน
สวยงาม
การขนส่ง
ระดับ
1
ผ่านการ
นักศึกษา
สอบทุกคน ทีได ้ออก
ฝึ กสหกิจ
ศึกษาได ้
รับการทบ
ทาบให ้
ทํางาน
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ส่วนระบบของการออกแบบหลักสูตร
ทางหลักสูตรได ้มีการจัดทําหลักสูตร
ตาม มคอ.1 ของโลจิสติกส์ โดยมี
การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุง
สาระรายวิชาให ้สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและอาชีพ
ทีสามารถทํางานงานได ้ทีระบุไว ้ใน
มคอ.2 โดยดําเนินการปรับปรุงสาระ
รายวิชาอย่างต่อเนือง ส่วนระบบการ
จัดการเรียนการสอนไม่มก
ี ารกําหนด
อาจารย์ผู ้สอนตามคุณวุฒแ
ิ ละ
ประสบการณ์ในการพิจารณากําหนด
ผู ้สอน และจัดทําระบบการเรียนการ
สอนทีมุง่ เน ้นแบบ Productive Base
ในทุกชันปี อีกทังมีการพัฒนาระบบ
การจัดการการเรียนการสอนทีชือ
ว่าทีพัฒนาการประยุกต์ใช ้เกมส์ ใน
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ร่วม
ทังมีการกําหนดการบูรณาการการ
เรียนการสอนทีสอดคล ้องกับพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
ซึงระบบ
ทังหมดได ้ดําเนินการภายใต ้ระบบ
และกลไกในการจัดทํา มคอ.3 และม
คอ.4 ส่วนระบบการประเมินผลตาม
มาตราฐานผลการเรียนรู ้ฯ
LO
หลักสูตรไม่มก
ี ารกําหนดวิธก
ี าร
ประเมินทีสามารถวัดประเมินมาตรา
ฐานผลการเรียนรู ้ฯ LO ได ้อย่าง
แท ้จริง
ทังมีได ้มีการจัดทําระบบ
ตรวจสอบผลการประเมินมาตราฐาน
ผลการเรียนรู ้ฯ
โดยการกําหนด
เครืองมือในการตรวจสอบ
ซึงทุก
รายวิชาจะต ้องระบุผลการประเมิน
มาตราฐานผลการเรียนรู ้ฯในการจัด
ทํามอค.5 และมคอ.6
แล ้วทาง
หลักสูตรก็ได ้ดําเนินการจัดทําสรุป
ผลการบริหารหลักสูตรในแต่ละปี ใน
มคอ.7 ต่อไป ตามระบบและกลไกที
กําหนดไว ้

ต่อเนือง
ในอัตรา
ร ้อยละ
87.27
ของ
นักศึกษา
ทีออกสห
กิจ
ทังหมด
นักศึกษา
มีการ
สอบ
มาตรา
ฐาน
แรงงาน
ทางด ้าน
การขนส่ง
ระดับ 1
ผ่านการ
สอบทุก
คน

สําหรับระบบการมีสว่ นร่วมในการ
ของสิงสนับสนุนการเรียนรู ้
ทาง
หลักสูตรมีการนํ าผลประเมินความพึง
พอในของนักศึกษาและอาจารย์ในปี
ทีผ่านมา มาใช ้เป็ นเครืองมือในการ
ขอสิงเพิมเติมสิงสนับสนุนการเรียนรู ้
ในแต่ละปี ตามระบบกลไกทีกําหนด
ไว ้ อย่างต่อเนืองมาโดยตลอด
ซึงระบบทังหมดทีทางหลักสูตรใช ้
ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรได ้มีการกําหนดค่าเป้ า
หมายในแต่ละตัวบ่งชีทีชัดเจน
ทําให ้การดําเนินงานตามระบบและ
กลไก ดําเนินงานเพือให ้ได ้ตามเป้ า
หมายทีกําหนดไว ้
และใช ้ค่าเป้ า
หมายทีกําหนดเป็ นตัววัดประเมินผล
การดําเนินงานและพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการในการบริหารหลักสูตร
ในทุกๆปี

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.62 car=4.62

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.62 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.530 car=3.410

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0

1/2

8/16/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.76 car=4.76

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.53 car=3.53

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.870 car=3.560

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

องค
ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน
ผาน
ผาน

3.11
3.31
3.33

ดี
ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม

ผาน

3.58

ดี

ปรับปรุง

ผาน

3.21

ดี

ปรับปรุง

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.09
3.19
3.38
3.21
3.40
3.61
3.31

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

1

8/9/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.22 car=2.22

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.200 car=3.110

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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8/15/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.61 car=4.61

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.15 car=3.92

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.61 car=3.61

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.870 car=3.400

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.54 car=4.54

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.10 car=3.10

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.840 car=3.610

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.57 car=4.50

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.00 car=4.50

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.00 car=1.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.580 car=3.310

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0
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8/15/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.67 car=2.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.330 car=3.330

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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8/9/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.27 car=4.27

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.11 car=3.11

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.22 car=2.22

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.350 car=3.580

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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8/15/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.36 car=4.36

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.26 car=3.26

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.06 car=3.06

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.510 car=3.210

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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8/9/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=4.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.180 car=3.090

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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8/15/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.13 car=4.14

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=1.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.420 car=3.190

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.66 car=4.66

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.45 car=2.45

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.26 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.800 car=3.380

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.50

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.50 car=2.50

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.78 car=2.78

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.210 car=3.210

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
องค
ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

ผาน

2.19

ปด

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บริการผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผาน

2.93

ผาน

2.24

ผาน

2.79

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ผาน

2.92

6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมศึกษา
7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
8.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
9.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ผาน

2.48

ผาน

2.83

ผาน

2.83

ผาน
ผาน

3.11
3.29
2.76

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ดี
ดี

ใหม
ใหม
ใหม
ปด
ใหม
ปด
ปด
ปรับปรุง
ปรับปรุง

1

8/22/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.41 car=4.41

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.05 car=2.05

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=1.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=1.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=1.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.600 car=2.190

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ึ ษาหรือปิ ดหลักสูตร
แนบมติสภาทีระบุวา่ งดรับนักศก
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.29 car=4.29

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=3.28 car=3.28

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.92 car=4.17

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.500
car=3.290

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=0.67 car=0.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=0.00 car=0.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.240 car=2.240

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.76 car=4.76

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.00 car=4.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.930 car=2.930

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=0.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.060 car=2.790

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.49 car=4.49

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=2.50 car=2.50

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.17 car=4.17

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.650
car=2.920

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ึ ษาหรือปิ ดหลักสูตร
แนบมติสภาทีระบุวา่ งดรับนักศก
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=1.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.390 car=2.480

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.30 car=4.30

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=2.50 car=2.50

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.00 car=4.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.920
car=2.830

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ึ ษาหรือปิ ดหลักสูตร
แนบมติสภาทีระบุวา่ งดรับนักศก
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร ้อยแล ้ว

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/course/AdminApprove.aspx?k=o7%7c8&o=0
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.04 car=4.04

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=3.57

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.50 car=3.50

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.00 car=4.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.960
car=2.830

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ึ ษาหรือปิ ดหลักสูตร
แนบมติสภาทีระบุวา่ งดรับนักศก
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร ้อยแล ้ว
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CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.22 car=4.22

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.17 car=4.17

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.410
car=3.110

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการ Submit ในระบบ Che QA online เรียบรอย
ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะสาธารณสุขศาสตร

องค
ประกอบ
ที่ 1

ผาน
ผาน

ผลรวมของ
คาคะแนน
เฉลี่ย
องคประกอบ
ที่ 2 - 6

ระดับ
คุณภาพ

สถานะ
หลักสูตร

3.30
3.21
3.26

ดี
ดี

ปรับปรุง
ใหม

1

8/16/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.18 car=4.18

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.95 car=3.95

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.80 car=3.80

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.070 car=3.300

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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8/16/2018

CHE QA Online System

 สง่ ผลการประเมิน
่ งผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
หมายเหตุ : ชอ
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ ้งเตือน

กลุม
่ : input
input
กลุม
่ : การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุม
่ : บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
บทนํ าและบทสสุปผู ้บริหาร
กลุม
่ : ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=5.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=5.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=5.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.300 car=3.210

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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