เอกสารรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
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ขื อหล ั กสูตร
ระด ั บปริ ญญา เกณฑ์ การประเมิ
สถานะการส่
น คะแนน
ง ผลการประเมิ น
สถานะ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึ กษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาเอก
ในพระบรมราชู
สกอ.
ปถัม์ ภ ส่ งแล ้ ว
3.60
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชานวัตกรรมการบริ หารการศึ กษา
ปริ ญญาเอก
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
2.70
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเคมี และวิ ทยาศาสตร์ ทัวไป(4 ปี ) มหาวิ ทยาลัยราชภัปริ
ฏวไลยอลงกรณ์
ญญาตรี
ในพระบรมราชู
สกอ.
ส่
ปงถัแล
มภ์้ ว
3.69
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการประถมศึ กษา(4 ปี )
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.08
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษาปฐมวัย(4 ปี ) มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัมภ์
ส่ งแล ้ ว
3.60
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาคณิตศาสตร์(4 ปี ) มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริในพระบรมราชู
ญญาตรี
ปถัมภ์สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.75
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ) มหาวิ ทปริ
ยาลั
ญย
ญาตรี
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สกอ. ในพระบรมราชู
ส่ งแล ้ ว ปถั3.52
มภ์
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยาและวิ ทยาศาสตร์ ทัวไป(4 ปี ) มหาวิ ทยาลัยราชภั
ปริ ญฏญาตรี
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
สกอ.
ส่ งแล
ปถั้ วมภ์
3.57
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาจี น(4 ปี )มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปริ ญญาตรี ปถัมภ์ สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.59
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทย(4 ปี )มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปริ ญญาตรี ปถัมภ์ สกอ.
ส่ งแล ้ ว
4.05
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ(4 ปี )มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริในพระบรมราชู
ญญาตรี
ปถัมภ์
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.72
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4ปี )
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.11
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทัวไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี )มหาวิ
ปริ ท
ญยาลั
ญาตรี
ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.
ส่ในพระบรมราชู
งแล ้ ว
3.52
ปถัมภ์ ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึ กษา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาโท ในพระบรมราชู
สกอ. ปมภ์
ถั ส่ งแล ้ ว
3.42
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชานวัตกรรมการบริ หารการศึ กษา
ปริ ญญาโท
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
2.70
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาโท ในพระบรมราชู
สกอ. ปถั
มภ์ส่ งแล ้ ว
3.62
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ชาชี พครู
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ประกาศนี
ในพระบรมราชู
ยบัตรบัณปฑิถัต
มสกอ.
ภ์
ส่ งแล ้ ว
3.75
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาหลักสูตรและการสอน มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาเอก
ในพระบรมราชู
สกอ.
ปถัมภ์ ส่ งแล ้ ว
3.59
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญในพระบรมราชู
ญาตรี
ปถัสกอ.
มภ์
ส่ งแล ้ ว
3.38
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ภูม ิ ทัศน์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชูสกอ.
ปถัมภ์ ส่ งแล ้ ว
2.70
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การอาหาร มหาวิ ทยาลั
ปริ ญ
ยราชภั
ญาตรีฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.ในพระบ
ส่รมราชู
งแล ้ วปถัมภ์ 3.31
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การจัดการเกษตร
มหาวิ ทยาลัปริ
ยราชภั
ญญาโท
ฏวไลยอลงกรณ์สกอ.
ในพระบร
มราชู
ส่ งแลป้ วถัมภ์ 3.36
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ว ิ ศวกรรม
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรีในพระบรมราชู
สกอ.
ปถัม์ ภ ส่ งแล ้ ว
4.05
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.13
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาอิ เล็กทรอนิ กส์ ส ื อสารและคอมพิ วเตอร์ มหาวิ ทยาลั
ปริ ญ
ยราชภั
ญาตรีฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.พระบรมราชู
ใน ส่ งแล ้ วปถัมภ์ 2.99
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาโท ในพระบรมราชู
สกอ. ปถัภ
ม
ส่์ งแล ้ ว
3.34
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ว ิ ศวกรรมเครื องกล มหาวิ ทยาลัยราชภั
ปริ ญฏญาตรี
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
สกอ. ราชู
ส่ งปแล
ถัม้ วภ์
3.09
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ว ิ ศวกรรมโยธา มหาวิ ทยาลัยราชภัปริ
ฏวไลยอลงกรณ์
ญญาตรี
ในพระบรมราชู
สกอ.
ถัส่
ปมงภ์
แล ้ ว
2.57
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเมคคาทรอนิ กส์ และหุ่นยนต์ มหาวิ ทยาลัยราชภั
ปริฏญวไลยอลงกรณ์
ญาตรี
ในพระบรมรา
สกอ. ชูส่
ปงถัแล
มภ์้ ว
3.61
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัย
ปริ
ราชภั
ญญาตรี
ฏวไลยอลงกรณ์สกอ.
ในพระบร
มราชู
ส่ งแลป้ ถั
วมภ์ 3.49
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ไฟฟ้ าอุตสาหกรรม(ต่อเนือง) ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.06
ผ่าน เปิ ด
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศาสตร์ เพื อการพัฒนา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัมภ์
ส่ งแล ้ ว
3.52
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรนิ ต ิ ศาสตรบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.74
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี ในพระบรมราชู
สกอ. ปถัม
ภส่์ งแล ้ ว
3.57
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาทัศนศิ ลป์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญในพระบรมราชู
ญาตรี
ปถัสกอ.
มภ์
ส่ งแล ้ ว
3.90
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาศิ ลปะการแสดง
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
2.58
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการพัฒนาชุ มชน
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัมภ์
ส่ งแล ้ ว
3.57
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปริ ญญาตรี ปถัมภ์ สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.52
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาดุร ิ ยางคศิ ลป์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปริ
ในพระบรมราชู
ญญาตรี
ปถัมภ์ สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.23
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทยเพื อนวัตกรรมการสื อสาร มหาวิ ทยาลัยราชภั
ปริ ญฏ
ญาตรี
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
สกอ. ราชู
ส่ งป
แล
ถัม้ วภ์
3.53
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญ
ในพระบรมราชู
ญาตรี
ปถัมสกอ.
ภ์
ส่ งแล ้ ว
3.25
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษเพื อการสิ อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.63
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญในพระบรมราชู
ญาตรี
ปถัสกอ.
มภ์
ส่ งแล ้ ว
3.47
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชานิ เทศศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปริ
ในพระบรมราชู
ญญาตรี
ปถัมภ์ สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.35
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการทัวไป
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัภ์
ม
ส่ งแล ้ ว
3.46
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิ จค ้ าปลี กสมัยใหม่
มหาวิ ทยาลัปริ
ยราชภั
ญญาตรี
ฏวไลยอลงกรณ์นพระบรมราชู
สกอ.
ใ
ส่ งแล
ปถั้ วมภ์
3.69
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการโลจิ สติ กส์ และซั พพลายเชน
มหาวิปริ
ทยาลั
ญญาตรี
ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.ในพระบรมราชู
ส่ งแล ้ ว ปถัม3.34
ภ์
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารธุรกิ จ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัภ์ม
ส่ งแล ้ ว
3.52
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาธุรกิ จดิ จ ิ ทัล
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญ
ในพระบรมราชู
ญาตรี
ปถัมสกอ.
ภ์
ส่ งแล ้ ว
3.38
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบัญชี บัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.27
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการการท่องเที ยว มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรีในพระบรมราชู
สกอ.
ปถัภ
ม์ ส่ งแล ้ ว
3.11
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิ าเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปริ ญญาตรี ปถัมภ์ สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.54
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรปรัชญาดุษฏี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื อการพัฒนา
มหาวิ ทยาลั
ปริย
ญราชภั
ญาเอก
ฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.ในพระบรมราชู
ส่ งแล ้ ว ปถัมภ์
3.93
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการภัยพิ บัต ิ และบรรเทาสาธารณภัย มหาวิปริ
ทยาลั
ญญาตรี
ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สกอ. ในพระบรมราชู
ส่ งแล ้ ว ปถั3.31
มภ์
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชูสกอ.
ปถัมภ์ ส่ งแล ้ ว
3.58
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัมภ์
ส่ งแล ้ ว
3.38
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเคมี
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู
ปริ ญญาตรี
ปถัมภ์
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
3.54
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
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คณะวิ ชา
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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วิ ทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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รห ั สหล ั กสูตร
25501531104955
25471531101372
25611531100976
25621531100086
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หน ้ าที2

ขื อหล ั กสูตร
ระด ั บปริ ญญา เกณฑ์ การประเมิ
สถานะการส่
น คะแนน
ง ผลการประเมิ น
สถานะ
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ช ี วภาพ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัมภ์
ส่ งแล ้ ว
3.48
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี ในพระบรมราชู
สกอ. ปถัภ
มส่์ งแล ้ ว
3.33
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชานวัตกรรมดิ จ ิ ทัลและวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ มหาวิ ทปริ
ยาลั
ญญาตรี
ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.นพระบรมราชู
ใ ส่ งแล ้ ว ปถัมภ์
3.03
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชานวัตกรรมอาหารและเครื องดื มเพื อสุขภาพ
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
2.38
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาฟิ ส ิ กส์ ประยุกต์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญ
ในพระบรมราชู
ญาตรี
ปถัมสกอ.
ภ์
ส่ งแล ้ ว
2.82
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
มหาวิ ทยาลัปริ
ยราชภั
ญญาตรี
ฏวไลยอลงกรณ์สกอ.
ในพระบรม
ส่รงาชู
แลป้ วถัมภ์ 3.07
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชามาตรวิ ทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนือง
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
1.54
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี ในพระบรมราชู
สกอ. ปัมถภ์ส่ งแล ้ ว
3.58
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส ิ งแวดล ้ อม
มหาวิ ทยาลั
ปริยญ
ราชภั
ญาตรี
ฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.
ในพระบรมราชู
ส่ งแล ้ ว ปถัมภ์3.61
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิ ทยาลัยปริ
ราชภั
ญญาตรี
ฏวไลยอลงกรณ์ สกอ.
ในพระบรม
รส่าชู
งแล
ปถั้ วมภ์
3.57
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสุขภาพและความงาม
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
1.79
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาอนามัยสิ งแวดล ้ อม
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
2.52
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการสถานพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยราชภั
ปริ ญฏ
ญาตรี
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา
สกอ.
ส่ช
งแล
ู ปถั้มวภ์
3.40
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาตรี ในพระบรมราชู
สกอ.ปถัมภ์ส่ งแล ้ ว
3.75
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิ ทยาลัยราชภั
ปริ ญญาโท
ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา
สกอ.
ส่ งชแล
ู ปถั้ วมภ์
3.91
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาบริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาเอก
ในพระบรมราชู ปถัสกอ.
มภ์
ส่ งแล ้ ว
3.51
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิ จการบริ การผู ้ สูงอายุ
(หลักสูตรสองภาษา
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
2.33
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิ จการบิ น (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิ
ปริท
ญยาลั
ญาตรี
ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.
ส่ในพระบรมราชู
งแล ้ ว
3.50
ปถัมภ์ ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการนวัตกรรมการค ้ า
ปริ ญญาตรี
สกอ.
ส่ งแล ้ ว
2.76
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาบริ หารธุรกิ จ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาโท
ในพระบรมราชูสกอ.
ปถัภ์ม
ส่ งแล ้ ว
0.00
ไม่ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาสิ งแวดล ้ อมศึ กษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริ ญญาเอก
ในพระบรมราชู ปสกอ.
ถัมภ์
ส่ งแล ้ ว
3.59
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัปริ
ฏวไลยอลงกรณ์
ญญาเอก
ในพระบรมราช
สกอ.
ู ปส่ถังมแล
ภ์ ้ ว
3.39
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยราชภั
ปริ ญ
ฏญาโท
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมร
สกอ. าส่ชูงปแล
ถัม้ ภ์
ว
2.96
ผ่าน ปิ ดแบบมี เงื อนไข
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชานวัตกรรมการจัดการสิ งแวดล ้ อม มหาวิ ทยาลัปริ
ยราชภั
ญญาโท
ฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.
ในพระบ
รมราชู
ส่ งแลป้ วถัมภ์ 3.09
ผ่าน เปิ ด
หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการการบริ การและการโรงแรม มหาวิ ทยาลั
ปริยญ
ราชภั
ญาตรี
ฏวไลยอลงกรณ์
สกอ.
ในพระ
บรมราชู
ส่ งแล ้ วปถัมภ์ 3.30
ผ่าน เปิ ด

เกณฑ์
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2548
2558
2558
2548
2558
2558
2548
2558
2548
2548
2558
2548

ประเภท
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ปรับปรุง
ใหม่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม่
ใหม่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม่
ปรับปรุง
ใหม่
ปรับปรุง
ใหม่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม่
ใหม่

ปี ที ปร ั บปรุง
2560
2560
2561
2562
2560
2562
2562
2560
2562
2562
2562
2562
2562
2558
2561
2560
2559
2561
2562
2555
2560
2555
2555
2560
2558

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.คณะครุศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร
ทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาคณิตศาสตร
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาภาษาจีน
10.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาประถมศึกษา
11.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สถานะ

คะแนนผลประเมิน ผลการ
หมายเหตุ
2561 2562 เปรียบเทียบ

ปรับปรุง
2562
ปรับปรุง
2562

3.30

3.69

เพิ่มขึ้น

3.26

3.57

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุง
2562

3.20

3.52

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุง
2562
ปรับปรุง
2562

3.57

3.75

เพิ่มขึ้น

3.40

3.52

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุง
2562
ปรับปรุง
2562
ปรับปรุง
2562
ปรับปรุง
2562
ใหม 2562

3.53

3.60

เพิ่มขึ้น

3.71

3.72

เพิ่มขึ้น

4.04

4.05

เพิ่มขึ้น

3.42

3.59

เพิ่มขึ้น

เริ่มป2562

3.08

-

ใหม 2562

เริ่มป2562

3.11

-

ปรับปรุง
2562
ปรับปรุง
2556

3.61

3.75

เพิ่มขึ้น

2.70

3.42

เพิ่มขึ้น

3.62

เพิ่มขึ้น

(ปดเกณฑ2548)

14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร

ปรับปรุง
3.54
2561
ใหม 2562 เริ่มป 2562

2.70

-

ไมมีนักศึกษา

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

สถานะ

การศึกษา
16. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปรับปรุง
2556

คะแนนผลประเมิน ผลการ
หมายเหตุ
2561 2562 เปรียบเทียบ
3.23

3.60

เพิ่มขึ้น

3.59

เพิ่มขึ้น

(ปดเกณฑ2548)

17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรับปรุง
3.56
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2561
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ใหม 2562 เริ่มป 2562
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนคณะครุศาสตร
3.43

2.70

-

3.48

เพิ่มขึ้น

ไมมีนักศึกษา

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 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=4.84 car=4.84

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.86 car=4.86

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=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.26 car=4.26

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=4.230 car=3.690

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 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=3.96 car=3.96

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=4.45 car=4.45

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=3.570 car=3.570

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 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=4.84 car=4.84

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=1.00 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=3.89 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=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.670 car=3.520

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 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=4.84 car=4.84

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

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=3.89 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=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.750 car=3.750

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 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=4.88 car=4.88

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=3.89 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=3.520 car=3.520

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 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=4.42 car=4.42

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=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.45 car=4.45

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=3.680 car=3.600

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

่ 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=5.00 car=5.00

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.98 car=3.98

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=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 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=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=3.790 car=3.720

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=5.00 car=5.00

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.22 car=4.22

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=5.00 car=5.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 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=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=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.280 car=4.050

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.94 car=4.94

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

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=1.67 car=1.67

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=3.590 car=3.590

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาประถมศึกษา
 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=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=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.080 car=3.080

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

11.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 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=3.22 car=3.22

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=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=3.110 car=3.110

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 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=4.59 car=4.59

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=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.42 car=4.42

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=3.750 car=3.750

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 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=4.00 car=4.00

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=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.17 car=4.17

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=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.420
car=3.420

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

14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 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=4.00 car=4.00

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=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 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=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=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=3.920
car=3.620

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

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=2.700 car=2.700

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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15.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 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:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=4.82 car=5.00

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=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.25 car=4.25

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

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=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.760
car=3.600

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

17. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
 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

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

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=4.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.900 car=2.700

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=4.32 car=4.32

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

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=4.00 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=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=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=3.900
car=3.590

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

สถานะ

คะแนนผลประเมิน

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรับปรุง
3.45
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2557
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.69
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2560
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.14
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2560
สิ่งแวดลอม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.48
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2560
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.32
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.45
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2559
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรับปรุง
3.60
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
2562
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหม 2558
3.31
(ป
ด
เกณฑ
2
548)
สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหม 2558
3.31
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหม 2560
2.95
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหม 2559
2.99
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย
12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหม 2561
2.67
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟตแวร
13.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหม 2562 เริ่มป2562
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
14.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหม 2562 เริม่ ป2562
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
และระบบคุณภาพ(ตอเนื่อง)
ระดับบัณฑิตศึกษา
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรับปรุง
3.18
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
2562
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนคณะวิทยาศาสตรฯ
3.28

ผลการ
หมายเหตุ
เปรียบเทียบ

3.57

เพิ่มขึ้น

3.48

ลดลง

3.61

เพิ่มขึ้น

3.58

เพิ่มขึ้น

3.33

ลดลง

3.38

ลดลง

3.07

ลดลง

3.54

เพิ่มขึ้น

3.58

เพิ่มขึ้น

2.82

เพิ่มขึ้น

3.31

เพิ่มขึ้น

3.03

เพิ่มขึ้น

2.38

-

1.54

-

3.93

เพิ่มขึ้น

3.21

ลดลง

ไมมีนักศึกษา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 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=4.14 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=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=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=4.110 car=3.570

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 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=4.88 car=4.88

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.33 car=3.33

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 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=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=3.630 car=3.480

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 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=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=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=3.610 car=3.610

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 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=2.92 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=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.78 car=2.78

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=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=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.420 car=3.580

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 สง่ ผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=4.49

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=1.88 car=2.50

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 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=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=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=3.330

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 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=4.35 car=4.35

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.17 car=3.17

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=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

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=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.610 car=3.380

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 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=4.48 car=4.48

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.06 car=4.06

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

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=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=2.00

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=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.910 car=3.070

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 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=4.52 car=4.52

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 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=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=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.810 car=3.540

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

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

 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=4.16 car=4.16

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.75 car=3.75

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

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=5.00 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=3.670 car=3.580

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

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 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=1.00

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=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 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=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.270 car=2.820

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย

 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=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=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=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.400 car=3.310

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

 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=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

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=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.030 car=3.030

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=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.22 car=2.22

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=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=2.380

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

3.1:การรับนักศึกษา

sar=1.00 car=1.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=1.00 car=1.00

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=1.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=1.00 car=1.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=1.00 car=1.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=0.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=1.00

ผลการประเมิน

sar=2.040 car=1.540

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=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=4.25 car=4.25

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=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=3.840 car=3.930

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

สถานะ

คะแนนผลประเมิน

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.15
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
2559
(ปดเกณฑ2548)
คอมพิวเตอร
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
3.18
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2560
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
3.88
เทคโนโลยีวิศวกรรม
2560
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.15
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
2560
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ใหม 2560
3.08
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ใหม 2560
2.42
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ใหม 2560
2.82
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ใหม 2562 เริ่มป2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
(ตอเนื่อง)
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ใหม 2560
3.16
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.00

ผลการ
หมายเหตุ
เปรียบเทียบ

2.99

ลดลง

3.13

ลดลง

4.05

เพิ่มขึ้น

3.61

เพิ่มขึ้น

3.49

เพิ่มขึ้น

2.57

เพิ่มขึ้น

3.09

เพิ่มขึ้น

3.06

-

3.34

เพิ่มขึ้น

3.26

เพิ่มขึ้น

 สง่ ผลการประเมิน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

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

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.990 car=2.990

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 สง่ ผลการประเมิน

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=3.00 car=3.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 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=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

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=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.130 car=3.130

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
 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=4.64 car=4.64

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=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 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=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 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=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.820 car=4.050

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 สง่ ผลการประเมิน

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

่ 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=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

3.2: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=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=3.610 car=3.610

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน

รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

่ 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=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=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.490 car=3.490

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน

รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

่ 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=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.22 car=2.22

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=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=2.570 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

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

่ 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=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=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.180 car=3.090

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน

รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

่ 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=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

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=3.060 car=3.060

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน

รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

่ 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=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

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=3.340 car=3.340

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน

รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร

สถานะ

ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2559
(เกณฑ2548)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ใหม 2559
เทคโนโลยีภูมิทัศน
(เกณฑ2548)
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ปรับปรุง
สาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการเกษตร
2561
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คะแนนผลประเมิน

ผลการ
หมายเหตุ
เปรียบเทียบ

3.26

3.31

เพิ่มขึ้น

3.31

3.38

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงป 2563
ใชป 2564

2.61

2.70

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงป 2563
ใชป 2564

2.82

3.36

เพิ่มขึ้น

3.00

3.19

เพิ่มขึ้น

 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=3.98 car=3.98

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.78 car=2.78

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 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=3.00 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=3.390 car=3.310

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.78 car=4.78

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.33 car=3.33

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=3.80 car=3.80

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=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.530 car=3.380

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 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=1.67 car=0.67

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=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=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=2.700 car=2.700

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

 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=2.00

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=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 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=3.910 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.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทองเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทัล
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

สถานะ

ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2560
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2561
ปรับปรุง
2558
(เกณฑ2548)
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปรับปรุง
บัญชี
2561
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2559
(เกณฑ2548)
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนคณะวิทยาการจัดการ

คะแนนผลประเมิน

ผลการ
หมายเหตุ
เปรียบเทียบ

3.28

3.11

เพิ่มขึ้น

3.15

3.35

เพิ่มขึ้น

3.58

3.46

ลดลง

3.68

3.52

ลดลง

3.56

3.38

ลดลง

3.80

3.69

ลดลง

3.59

3.34

ลดลง

3.09

3.27

เพิ่มขึ้น

3.36

3.54

เพิ่มขึ้น

3.36

3.41

เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงป 2562
ใชป 2563
ผานเสนอสภาแลว

ปรับปรุงป 2563
ใชป 2564

 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=4.16 car=4.16

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.48 car=3.48

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=2.78 car=2.78

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=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.110 car=3.110

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.13

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.14 car=3.14

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=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=3.350 car=3.350

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.20 car=4.20

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.39 car=3.39

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

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=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=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=3.840 car=3.460

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 สง่ ผลการประเมิน

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

่ 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=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=3.00 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=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=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.680 car=3.520

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.35 car=4.35

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.70 car=3.70

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=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

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=3.610 car=3.380

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 สง่ ผลการประเมิน

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

่ 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=4.51 car=4.51

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.58 car=4.58

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 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=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

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=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.920 car=3.690

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.71 car=4.71

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.38 car=2.38

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=3.33 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 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=3.420 car=3.340

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.55 car=4.55

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=1.67 car=1.67

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=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.270 car=3.270

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.48 car=4.48

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.54 car=3.54

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=5.00 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

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=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.690 car=3.540

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

สถานะ

คะแนนผลประเมิน

6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.58
สาขาวิชาดุริยางคศิลป
2561
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรับปรุง
3.25
ภาษาอังกฤษ
2560
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ใหม 2557
3.44
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(เกณฑ2548)
(หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรับปรุง
3.71
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
2561
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
3.40
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
2560
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
3.51
สารสนเทศศาสตร
2557
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรับปรุง
3.51
จิตวิทยา
2560
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุง 2559 3.38
พัฒนาชุมชน
(เกณฑ2548)
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.58
สาขาวิชาทัศนศิลป
2560
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง
3.54
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2560
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรับปรุง
3.64
นิติศาสตร
2561
12. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ใหม 2562 เริ่มป2562
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนคณะมนุษยศาสตรฯ
3.49

ผลการ
หมายเหตุ
เปรียบเทียบ

3.23

ลดลง

3.25

เทาเดิม

3.63

เพิ่มขึ้น

3.53

ลดลง

3.52

เพิ่มขึ้น

3.47

ลดลง

3.52

เพิ่มขึ้น

3.57

เพิ่มขึ้น

3.90

เพิ่มขึ้น

3.57

เพิ่มขึ้น

3.74

เพิ่มขึ้น

2.58

-

3.40

ลดลง

 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=4.65 car=4.65

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=2.78 car=2.44

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=3.330 car=3.230

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.35 car=2.35

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=1.67 car=1.67

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 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=3.400 car=3.250

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.65 car=4.65

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=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.56

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 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=3.960 car=3.630

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.44 car=4.44

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.29 car=4.29

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 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=2.22 car=2.22

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 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=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.690 car=3.530

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.73 car=4.73

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.33 car=4.33

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 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=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=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.360 car=3.520

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.40 car=4.40

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.78 car=4.78

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=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=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.590 car=3.470

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.56 car=4.56

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.24 car=4.24

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 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=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.95 car=3.95

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=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.900 car=3.520

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.84 car=4.84

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=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=4.00 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=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.030 car=3.570

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

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=4.44 car=4.44

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=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=5.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.130 car=3.900

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.61 car=3.98

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.92 car=2.25

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.17 car=4.17

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=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=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.050 car=3.570

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=4.73 car=4.73

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.57 car=3.57

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

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=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=4.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.050 car=3.740

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 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=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=4.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 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=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=4.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.580 car=2.580

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

สถานะ

คะแนนผลประเมิน

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปรับปรุง
3.44
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
2561
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ใหม 2558
2.94
การจัดการการบริการและการโรงแรม (เกณฑ2548)
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ใหม 2559
2.70
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ (เกณฑ2548)
ผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ใหม 2562 เริ่มป 2562
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปรับปรุง
2.77
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2555
(ปดเกณฑ2548)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ใหม 2560
2.58
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมศึกษา
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง
2.96
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2555
(ปดเกณฑ2548)
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรับปรุง
2.99
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2555
(ปดเกณฑ2548)
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปรับปรุง
3.04
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2560
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ปรับปรุง
3.23
สิ่งแวดลอมศึกษา
2560
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2.90

ผลการ
หมายเหตุ
เปรียบเทียบ

3.50

เพิ่มขึ้น

3.30

เพิ่มขึ้น

2.33

ลดลง

2.76

-

0

ลดลง

3.09

เพิ่มขึ้น

2.96

เทาเดิม

3.39

เพิ่มขึ้น

3.51

เพิ่มขึ้น

3.59

เพิ่มขึ้น

2.84

ลดลง

 สง่ ผลการประเมิน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=4.70 car=4.70

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.50 car=2.50

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=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.00 car=3.33

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

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=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.630 car=3.500

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

่ 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: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=2.00

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=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=3.460 car=3.300

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 สง่ ผลการประเมิน

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)

่ 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

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

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=5.00 car=0.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.700 car=2.330

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 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=4.00 car=3.00

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=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.480 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

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=ไม่ผา่ น

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.35 car=4.35

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผยแพร่

sar=5.00 car=5.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.85 car=3.85

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=2.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=2.00

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

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว

 สง่ ผลการประเมิน

6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.03 car=4.03

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=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=3.280 car=3.090

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

่ 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=4.68 car=4.68

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=1.25

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=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.17 car=4.17

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

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=4.50 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.300
car=2.960

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

 สง่ ผลการประเมิน

8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

่ 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=4.52 car=4.52

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

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=4.25 car=4.25

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=4.50 car=4.50

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=2.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.300
car=3.390

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

 สง่ ผลการประเมิน

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

่ 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=4.46 car=4.46

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผยแพร่

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=4.17 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=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.470 car=3.510

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน

รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

่ 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=4.47 car=4.47

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู ้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผยแพร่

sar=5.00 car=5.00

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=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.17 car=4.17

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=3.590 car=3.590

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน

รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

สถานะ

คะแนนผลประเมิน

8. คณะสาธารณสุขศาสตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชา ปรับปรุง 2558 3.59
(เกณฑ2548)
สาธารณสุขศาสตร
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชา ปรับปรุง
3.49
การจัดการสถานพยาบาล
2562
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ใหม 2562 เริ่มป 2562
อนามัยสิ่งแวดลอม
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ใหม 2562 เริม่ ป 2562
สุขภาพและความงาม
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง
3.36
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
2560
คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนสาธารณสุขศาสตร
3.48

ผลการ
หมายเหตุ
เปรียบเทียบ

3.75

เพิ่มขึ้น

3.40

ลดลง

2.52

-

1.79

-

3.91

เพิ่มขึ้น

3.07

ลดลง

ไมมีนักศึกษา

 สง่ ผลการประเมิน

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=4.94 car=4.94

2.2:ร ้อยละของบัณฑิตทีได ้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.26 car=4.26

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=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.52 car=3.52

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=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=4.130 car=3.750

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=5.00 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=3.770 car=3.400

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=2.00

3.3:ผลทีเกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=1.00

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=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 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=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.520 car=2.520

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=1.00 car=1.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=1.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=1.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู ้เรียน

sar=1.00 car=1.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=0.00 car=0.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=1.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=1.490 car=1.790

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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 สง่ ผลการประเมิน

5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครืองหมายถูกดําเนินการแล ้ว/เครืองหมายผิดคือยังไม่ได ้ดําเนินการ)
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=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=5.00

4.3:ผลทีเกิดกับอาจารย์

sar=3.00 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=4.00

5.4:ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิงสนับสนุนการเรียนรู ้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.950 car=3.910

กลุม
่ : รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
รายงานผลการประเมิน : จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

กลุม
่ : รายนามคณะผู ้ประเมิน
รายนามคณะผู ้ประเมิน

ส่งผลการประเมิน

สง่ ผลการประเมินเรียบร ้อยแล ้ว
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