เอกสารรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
ผ่านระบบ CHE QA ONLINE
ปีการศึกษา 2564

คณะวิชา
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ป
รหัสหลักสูตร
2564 25491531104493
2564 25621538000512
2564 25491531106383
2564 25621531100097
2564 25501531103987
2564 25491531103479
2564 25571531101004
2564 25491531106394
2564 25571531100339
2564 25571531100328
2564 25491531103481
2564 25621531100095
2564 25571531100363
2564 25511531107454
2564 25621536000508
2564 25451531101506
2564 25571531102949
2564 25491531104504
2564 25491531106361
2564 25591531100141
2564 25511531105698
2564 25501531107644
2564 25551531101823
2564 25551531101834
2564 25541531102417
2564 25601531100412
2564 25601531100401
2564 25601531100399
2564 25511531106429
2564 25601531100388
2564 25621531100022
2564 25491531104482
2564 25471531101756
2564 25501531104922
2564 25641536000332

ขื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4ป)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ป)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ระดับปริญญา สถานะการสง คะแนน ผลการประเมิน สถานะ
เกณฑ
ปริญญาเอก
สงแลว
3.22 ผาน
ปดแบบมีเงื่อนไข
2548
ปริญญาเอก
สงแลว
2.4 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.84 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.15 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.8 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.97 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.84 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.89 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.84 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
4.12 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.75 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.25 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.62 ผาน
เปด
2558
ปริญญาโท
สงแลว
3.62 ผาน
ปดแบบมีเงื่อนไข
2548
ปริญญาโท
สงแลว
3.27 ผาน
เปด
2558
ปริญญาโท
สงแลว
3.87 ผาน
เปด
2558
ประกาศนียบัตรบัณสงฑิแล
ตว
3.81 ผาน
เปด
2558
ปริญญาเอก
สงแลว
3.83 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.85 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.41 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.93 ผาน
เปด
2558
ปริญญาโท
สงแลว
3.64 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.36 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.71 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.44 ผาน
ปดแบบมีเงื่อนไข
2548
ปริญญาโท
สงแลว
4.21 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.64 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.57 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.84 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.71 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.63 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.63 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.99 ผาน
เปด
2558
ปริญญาตรี
สงแลว
3.86 ผาน
เปด
2558
ปริญญาโท
สงแลว
2.91 ผาน
เปด
2558

ประเภท
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ใหม
ใหม
ปรับปรุง
ใหม
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม

ปที่ปรับปรุง
2556
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2556
2562
2561
2562
2561
2564
2564
2561
2561
2563
2560
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2562
2560
2564
2564
2564

คณะวิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ป
รหัสหลักสูตร
2564 25641531100020
2564 25501531107633
2564 25621531100028
2564 25491531106372
2564 25471531101383
2564 25471531102162
2564 25511531105788
2564 25471531102173
2564 25571531100352
2564 25511531105799
2564 25471531101767
2564 25471531102206
2564 25511531104372
2564 25531531102574
2564 25521531104777
2564 25521531105835
2564 25481531103669
2564 25501531105034
2564 25571531102938
2564 25591531101568
2564 25491531104346
2564 25471531101234
2564 25581531100331
2564 25471531101372
2564 25501531104955
2564 25611531100976
2564 25621531100086
2564 25571531100341

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

2564 25621534000039
2564 25471531100273
2564 25471531101351
2564 25551531105366
2564 25621531100131
2564 25621531100047

ขื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
(ตอเนื่อง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สถานะการสง คะแนน ผลการประเมิน สถานะ
เกณฑ
สงแลว
3.22 ผาน
เปด
2558
สงแลว
4.07 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.12 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.76 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.68 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.67 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.73 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.29 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.35 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.86 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.69 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.95 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.83 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.72 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.69 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.54 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.59 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.61 ผาน
เปด
2558
สงแลว
4.08 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.54 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.91 ผาน
ปดแบบมีเงื่อนไข
2548
สงแลว
3.79 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.87 ผาน
ปดแบบมีเงื่อนไข
2548
สงแลว
3.66 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.48 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.26 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.47 ผาน
เปด
2558
สงแลว
3.57 ผาน
เปด
2558

ประเภท
ใหม
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ใหม
ปรับปรุง

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สงแลว
สงแลว
สงแลว
สงแลว
สงแลว
สงแลว

ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ใหม

2.9 ผาน
3.91 ผาน
3.59 ผาน
3.73 ผาน
3.26 ผาน
3.24 ผาน

เปด
เปด
เปด
เปด
เปด
เปด

2558
2558
2558
2558
2558
2558

ปที่ปรับปรุง
2564
2560
2562
2564
2560
2561
2561
2560
2562
2562
2560
2561
2561
2563
2561
2561
2561
2560
2562
2564
2558
2564
2558
2560
2564
2561
2562
2562
2562
2560
2562
2562
2562
2562

คณะวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ป
รหัสหลักสูตร
2564 T20212168102263
2564 25561531102037
2564 25551531102745
2564 25611531100027
2564 25531531102866

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

2564 25591531100196
2564 25561531101396
2564 25621534000719
2564 25451531101517
2564 25541531102406
2564 25601531100557
2564 25581531100329

ขื่อหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ (หลักสูตร
สองภาษา)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม

ระดับปริญญา
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

สถานะการสง คะแนน ผลการประเมิน สถานะ
สงแลว
3.2 ผาน
เปด
สงแลว
3.74 ผาน
เปด
สงแลว
3.86 ผาน
เปด
สงแลว
3.76 ผาน
เปด
สงแลว
3.29 ผาน
เปด

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สงแลว
สงแลว
สงแลว
สงแลว
สงแลว
สงแลว
สงแลว

3.65 ผาน
3.57 ผาน
3.35 ผาน
2.91 ผาน
3.65 ผาน
3.78 ผาน
3.16 ผาน

เกณฑ
2558
2558
2558
2558
2558

ปดแบบมีเงื่อนไข
2548
เปด
2558
เปด
2558
ปดแบบมีเงื่อนไข
2548
เปด
2558
เปด
2558
เปด
2558

ประเภท
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใหม
ปรับปรุง

ปที่ปรับปรุง
2564
2562
2563
2561
2560
2559
2561
2562
2555
2560
2560
2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-10, 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 81 หลักสูตร จาก 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย ดังตารางที่ 1 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุก
หลักสูตร “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบ
ที่ 2-6 เท่ากับ 3.61 คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี” โดยจาแนกระดับคุณภาพ ดังตารางที่ 2 และผล
การประเมิน ดังตารางที่ 3-5
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจานวนคณะ/วิทยาลัย จาแนกระดับปริญญา และจานวนสถานะของหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

หลักสูตร
ระดับปริญญา
รวม ปิดตามมติ
ป.ตรี
บัณฑิตศึกษา
สภา
ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต
11
3
3
1
18
2
13
1
14
2
13
1
14
0
8
1
9
1
8
8
0
3
1
4
0
4
1
1
6
0
4
2
2
8
2
64
9
7
1
81
7

ชื่อหลักสูตรปิด

โท,เอก บริหารการศึกษา
คณิตประยุกต์, เคมี
อิเล็กทรอนิกส์ฯ
กจ.ผู้สูงอายุฯ, โทบริหารฯ

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร
ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนนเฉลี่ย
จานวนหลักสูตร
ผลการประเมิน
ดีมาก
4.08-4.21
4 หลักสูตร
ดี
3.13-3.99
73 หลักสูตร
ปานกลาง
2.40-2.91
4 หลักสูตร
หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนนของระดับหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 0 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน, คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับ
คุณภาพน้อย , คะแนนเฉลีย่ 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง, คะแนนเฉลีย่ 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี และคะแนนเฉลี่ย 3.014.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรที่ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก ได้แก่ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 4.12 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คะแนน
เฉลี่ย 4.08 3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คะแนนเฉลี่ย 4.07 และ 4) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.21
1

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยผลคะแนนประเมินภาพรวม จาแนกเป็นคณะ
คณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ผลรวม

จานวนหลักสูตร
18 หลักสูตร
14 หลักสูตร
9 หลักสูตร
4 หลักสูตร
8 หลักสูตร
14 หลักสูตร
6 หลักสูตร
8 หลักสูตร
81 หลักสูตร

ค่าเฉลี่ยผลคะแนนประเมินภาพรวม
3.62 (ระดับคุณภาพดี)
3.63 (ระดับคุณภาพดี)
3.68 (ระดับคุณภาพดี)
3.71 (ระดับคุณภาพดี)
3.70 (ระดับคุณภาพดี)
3.58 (ระดับคุณภาพดี)
3.51 (ระดับคุณภาพดี)
3.42 (ระดับคุณภาพพอใช้)
3.61 (ระดับคุณภาพดี)

หมายเหตุ การแปลผลระดับคะแนนของระดับคณะและมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 0 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน, คะแนนเฉลี่ย 0.011.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน , คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับต้องปรับปรุง, คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 ระดับคุณภาพ
พอใช้ , คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี และคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ตารางที่ 4 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จาแนก
เป็นรายคณะ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาจีน
10.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาประถมศึกษา

ผล
ตรวจฯ

3.84
3.89
3.62
3.97
3.84
3.80
3.75
4.12
3.84
3.15

2

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ผล
ตรวจฯ

11.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิด)
14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
16. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิด)
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.25
3.81
3.62
3.87
3.27
3.22
3.83
2.40
3.62
3.73

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ผล
ตรวจฯ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปิด)
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปิด)
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสาธารณภัย
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
13.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตร
วิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง)
ระดับบัณฑิตศึกษา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (ปิด)
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

3.48

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3.64
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่ งกล
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
3.63
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
4.21
จัดการเทคโนโลยี
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.68
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3.93
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.85
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3.41
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3.64
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.71
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.61
ท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3.69
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
3.95
จัดการทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.69
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.54
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.83
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
3.72
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
3.59
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.70
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3.67
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3.29
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.59
3.91
3.66
3.79
3.57
3.87
3.91
3.54
3.26
3.47
2.90
4.08
3.63

3.44
3.71
3.36
3.84
3.71
3.57
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ผล
ตรวจฯ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
12. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
13. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ค่าคะแนนเฉลี่ย

3.35

3.58

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ผล
ตรวจฯ

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการบริการและการโรงแรม
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ(หลักสูตรสอง
ภาษา) (ปิด)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการค้า

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปิด)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย

3.73
3.63
3.86
3.68
3.76

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
ระดับบัณฑิตศึกษา
5 .หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
6. หลักสุตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ย

4.07
3.86
3.99
3.12
3.22
2.91

จานวนหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมมหาวิทยาลัย

3.57
3.16
3.65
3.35

4

ผล
ตรวจฯ

2.91
3.78
3.29
3.65
3.42

3.86
3.74
3.24
3.26
3.76
3.20
3.51
81
3.61

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จาแนกตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวน
ร้อยละ
ที่กาหนดโดย สกอ.

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.51
 บรรลุ ร้อยละ 70.77 (46)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 29.23 (19)
รับการประเมิน 65 หลักสูตร

หลักสูตร

(หลักสูตร)

ผ่าน
ไม่ผา่ น
รวม

81
0
81

100
0
100

ปี ก ารศึ ก ษา 2564 มี ห ลั ก สู ต รรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตั วบ่ งชี้ 2.1 ทั้งระดับ ป.ตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา จานวน 65 หลักสูตรจากหลักสูตรทั้งหมด 81 หลักสูตร พบว่า ผลการ
ประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนเฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ 4.55 หลักสูตรบรรลุค่า
เป้ าหมายที่ม หาวิทยาลัยตั้ งไว้ จานวน 46 หลั กสูต ร คิด เป็น ร้อยละ 70.77 และมี
หลักสูตรจานวน 19 หลักสูตรที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
จานวน
หลักสูตร
1. ครุศาสตร์
1
1.ภาษาอังกฤษ(4.46)
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1.นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์(4.29) 2.วิทยาการคอมฯ(4.20)
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6
1.ดุริยางคศิลป์(4.02) 2.ภาษาอังกฤษ(4.40) 3.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารฯ(4.37) 4.สังคมศาสตร์เพือ่
การสือ่ สาร(4.11) 5.จิตวิทยา(4.33) 6.พัฒนาชุมชน(3.92)
4. วิทยาการจัดการ
5
1.การจัดการท่องเที่ยว(4.37) 2.นิเทศศาสตร์(3.96) 3.การ
จัดการทัว่ ไป(4.27) 4.บริหารธุรกิจ(4.44) 5.การบัญชี(4.47)
5. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1
1.เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (3.71)
6. เทคโนโลยีการเกษตร
1
1.เกษตรศาสตร์(4.01)
7. สาธารณสุขศาสตร์
1
1.โทการจัดการระบบสุขภาพ(4.30)
8. นวัตกรรมการจัดการ
2
1.โทบริหารธุรกิจ(4.38) 2.โทนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม(4.41)
รวม
19

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา
-ร้อยละของบัณฑิตป.ตรีที่ได้งานทาหรือ
ปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรระดับ ป.ตรี ที่ได้รับการประเมินการมีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี จ านวน 53 หลั ก สู ต รจากหลั ก สู ต รทั้ งหมด 81
หลักสูตร ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการประเมินฯ พบว่า ภาพรวมเท่ากับร้อย
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 ละ 88.32 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.42 คะแนน โดยมีหลักสูตรบรรลุค่าเป้าหมาย
ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ จานวน 39 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 70.77 และมี หลักสูตรที่ไม่
 บรรลุ ร้อยละ 73.58 (39)
บรรลุค่าเป้าหมาย จานวน 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 26.42 ดังนี้
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 26.42 (14)
คณะ/วิทยาลัย
จานวน
หลักสูตร
รับการประเมิน 53 หลักสูตร
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

3. วิทยาการจัดการ

6

5

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ(63.40%) 2.เคมี(40%) 3.การ
จัดการสาธารณภัย(60%)
1. ภาษาอังกฤษ(73.33%) 2.รัฐประศาสนศาสตร์
(59.80%) 3.นิติศาสตร์(62.60%)
1.การจัดการท่องเที่ยว(61.60%) 2.นิเทศศาสตร์
(59.40%) 3.การบริหารธุรกิจ(70.21%) 4.ธุรกิจดิจทิ ัล
(68%) 5.การจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ(76.20%)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
คณะ/วิทยาลัย
4. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รวม

จานวน
2
14

หลักสูตร
6.การจัดการโลจิสติกส์ฯ(70.40%)
1.อิเล็กทรอนิกส์ (72.22%) 2.เทคโนโลยีฯไฟฟ้า (69.57%)

- ผลงานของ นศ. และผูส้ าเร็จการศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2564 มี ห ลั ก สู ต รระดั บ ป.โท ที่ มี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวน 7
ในระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
หลั ก สู ต ร จากหลั ก สู ต รระดั บ ป.โท ทั้ งหมด 9 หลั ก สู ต ร ผลการประเมิ น ฯ ของ
เผยแพร่
คณะกรรมการประเมินฯ พบว่า ผลงานของ นศ. และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ป.โท
ที่ได้ รับ การตีพิ ม พ์ หรือ เผยแพร่ บรรลุค่ าเป้ าหมายที่ม หาวิท ยาลั ยตั้ งไว้ จานวน 4
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 หลักสูตร ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
ผลรวมถ่วงน้าหนัก
นศ.
ร้อยละ
คะแนน
 บรรลุ ร้อยละ 57.14 (4)
1.ครุศาสตร์
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 42.86 (3)
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6.4
18
35.55
4.50
รับการประเมิน 7 หลักสูตร
2.สาธารณสุขศาสตร์
2.1 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
3.วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
3.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- ผลงานของ นศ. และผูส้ าเร็จการศึกษา
ในระดับ ป.เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80
 บรรลุ ร้อยละ 100
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 0
รับการประเมิน 4 หลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
 บรรลุ ร้อยละ 17.57(13)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 82.43(61)
1(1) 2(6) 3(54)
รับการประเมิน 74 หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
-การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ป.ตรี
-การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
 บรรลุ ร้อยละ 46.91

0.8

4

20

2.50

0.8

7

11.43

1.43

ปี ก ารศึ ก ษา 2564 มี ห ลั ก สู ต รระดั บ ป.เอก ที่ มี ผู้ส าเร็จ การศึ ก ษา จานวน 4
หลั กสู ตร จากหลักสู ตรระดั บ ป.เอก ทั้ งหมด 7 หลั กสูต ร ผลการประเมิน ฯ ของ
คณะกรรมการประเมินฯ พบว่า ทุกหลักสูตรมีผลงานของ นศ. และผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บรรลุค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ การรับนักศึกษา หลักสูตรทั้งหมด
74 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิ น (ไม่นับรวมหลักสูตรปิดตามมติสภา) มีระดับผลการ
ประเมิน ดังนี้
ระดับ 4 จานวน 13 หลักสูตรคิดเป็ นร้อยละ 17.57 มีผลจากการปรับปรุงเห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ระดับ 1-3 จานวน 61 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 82.43 คือ มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ / ด าเนิ น งาน มี ก ารประเมิ น กระบวนการ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการจากผลการประเมิน แต่ยงั ไม่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรทั้งหมด 81 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน มีระดับผลการประเมิน ดังนี้
ระดับ 4 จานวน 38 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 46.91 คือ มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ระดับ 1-3 จานวน 43 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 53.09 คือ มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ / ด าเนิ น งาน มี ก ารประเมิ น กระบวนการ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการจากผลการประเมิน ยังไม่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

6

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 53.09
1(1) 2(1) 3(41)
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ผลที่เกิดกับนักศึกษา หลักสูตร
-การคงอยู่
ทั้งหมด 80 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน (ไม่นับรวมหลักสูตรไม่เปิดรับนักศึกษา 1
-การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตร ได้แก่ เอกนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) มีระดับผลการประเมิน ดังนี้
-ความพึ งพอใจและผลการจั ด การข้ อ
ระดั บ 4 จ านวน 6 หลั ก สู ต ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.50 โดยมี ก ารรายงานผลการ
ร้องเรียนของนักศึกษา
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง และมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง ได้แก่
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
 บรรลุ ร้อยละ 7.50 (6)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 92.50 (74)
รับการประเมิน 80 หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารอาจารย์
-ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
-ระบบการบริหารอาจารย์
-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
 บรรลุ ร้อยละ 51.85(42)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 48.15(39)

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ป.ตรี 20% ป.โท 80% ป.เอก 100 %
 บรรลุ ร้อยละ 77.78 (63)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 22.22 (18)

คณะ/วิทยาลัย
1. ครุศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวน
หลักสูตร
3
1.อังกฤษ, 2.วิชาชีพครู และ 3.ป.โทหลักสูตรและ
การสอน
2
1.เคมี 2 .เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1.ป.โทการจัดการเทคโนโลยี
6

ระดับ 3 จานวน 55 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 68.75 โดยมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง และมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
ระดับ 2 จานวน 19 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 23.75 โดยมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ผลการประเมิ นฯ จากคณะกรรมการประเมิน ฯ การบริหารอาจารย์ หลักสูต ร
ทั้งหมด 81 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน มีระดับผลการประเมิน ดังนี้
ระดับ 5 จานวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.23 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีชัดเจนโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับ 4 จานวน 41 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 50.62 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ระดับ 3 จานวน 37 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.68 คือ มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน แต่ยังไม่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ระดับ 2 จานวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.47 คือ มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
ผลการประเมิ น ฯ จากคณะกรรมการประเมิ น ฯ ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ า/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีหลักสูตรบรรลุค่าเป้าหมาย จานวน
63 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 77.78 และหลักสูตรที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จานวน 18
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 22.22 จาแนกเป็น หลักสูตรที่มีอาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 10-16.67 จานวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรที่ไม่มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
จานวน 16 หลักสูตร ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1. ครุศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. วิทยาการจัดการ
5. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
6. เทคโนโลยีการเกษตร
7. สาธารณสุขศาสตร์
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จานวน
หลักสูตร
2
1.ภาษาจีน 2.ประถมศึกษา
2
1.วิทยาการคอมฯ 2.โภชนาการฯ
4
1.ดุริยางคศิลป์ 2.ภาษาอังกฤษ 3.ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 4.สังคมศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
1
1.การบัญชี
2
1.เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
2
1.ภูมิทัศน์ 2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2
1.สาธารณสุขศาสตร์ 2.อนามัยสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
8. นวัตกรรมการจัดการ
รวม

1
16

1.การจัดการและการบริการโรงแรม

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจา/
ผลการประเมิน ฯ จากคณะกรรมการประเมิน ฯ ร้อ ยละของอาจารย์ ป ระจ า/
รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรที่บ รรลุค่าเป้าหมาย
วิชาการ
จานวน 34 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 41.98 และ หลักสูตรที่ ไม่บ รรลุ ค่าเป้าหมาย
จานวน 47 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 58.03 จาแนกเป็น หลักสูตรที่มีอาจารย์ดารง
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 10-40 จานวน 38 หลั ก สูต ร และหลัก สูตรที่ ยังไม่ มี
ป.ตรี 45% ป.โท 60% ป.เอก 75 %
อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
จานวน
หลักสูตร
 บรรลุ ร้อยละ 41.98 (34)
1.
ครุ
ศ
าสตร์
2
1.วิ
ท
ยาศาสตร์
ฯ
(Eng)
2.ประถมศึ
กษา
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 58.03 (47)
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. วิทยาการจัดการ
5. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
6. เทคโนโลยีการเกษตร
7. สาธารณสุขศาสตร์
8. นวัตกรรมการจัดการ
รวม

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจา/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ป.ตรี 15% ป.โท 30% ป.เอก 45 %
 บรรลุ ร้อยละ 96.30 (78)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 3.70 (3)

4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์
ประจา/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย สังคมฯ
0.1878 วิทย์ฯ 1.875
เทียบอัตราส่วน กลุ่มวิทย์ 2.5 กลุม่ วิทย์
สุขภาพ 3.0 กลุ่มมนุษฯ 0.25
 บรรลุ ร้อยละ 100 (7)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 0
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
-การคงอยู่ของอาจารย์
-ความพึงพอใจของอาจารย์

2
1
1
1
1
1
9

1.ศิลปะการแสดง 2.ภาษาอังกฤษ
1.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.อิเล็กทรอนิกส์ฯ
1.ภูมิทัศน์
1.อนามัยสิ่งแวดล้อม
1.การจัดการธุรกิจการบิน 2.การจัดการฯผูส้ ูงอายุ

ผลการประเมิ น ฯ จากคณะกรรมการประเมิ น ฯ ร้อ ยละของอาจารย์ ป ระจา/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีผลงานวิชาการ หลักสูตรที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย มีจานวน
78 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 96.30 และหลักสูตรที่ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย จานวน
3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 3.70 ได้แก่
คณะ/วิทยาลัย
1. ครุศาสตร์
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. นวัตกรรมการจัดการ
รวม

จานวน
หลักสูตร
1
1.ภาษาจีน
1
1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ
1
1.การจัดการธุรกิจการบิน
3

ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ จานวนบทความของอาจารย์
ประจา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจา ทุกหลักสูตรระดับปริญญาเอกบรรลุ
ตามค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรทั้งหมด 81 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน มีผลการประเมิน ดังนี้
ระดับ 5 มีจานวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.47 ได้แก่ ผลการดาเนินงานที่โดด
เด่นเทียบเคียงกับหลักสูตรในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่
หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โดยมีผลการ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
ดาเนินงานที่โดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตรในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
หมายเหตุ ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ประจักษ์
ระดับ 4
ระดับ 4 จานวน 35 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 43.21 คือ มีการรายงานครบทุกเรื่อง
และมีแนวโน้มดีขึ้นทุกเรื่อง
 บรรลุ ร้อยละ 45.68 (37)
ระดับ 3 จานวน 36 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 44.44 คือ มีการรายงานครบทุก
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 54.32 (44)
เรื่อง และมีแนวโน้มดีขึ้นบางเรื่อง
ระดับ 2 จานวน 8 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 9.88 คือ มีการรายงานครบทุกเรื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรที่
หลักสูตร
ได้รับการประเมินจานวน 74 หลักสูตร (ไม่นับรวมหลักสูตรปิดแล้ว) มีผลการประเมิน
-การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้
ในหลักสูตร
ระดับ 4 จานวน 36 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 48.65 โดยมีผลจากการปรับปรุงเห็น
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ระดับ 3 จานวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.70 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4 ปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน แต่ยังไม่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 บรรลุ ร้อยละ 48.65 (36)
ระดับ 2 จานวน 36 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 48.65 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 51.35 (38)
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
รับการประเมิน 74 หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผลการประเมิ น ฯ จากคณะกรรมการประเมิ น ฯ การวางระบบผู้ ส อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน 81 หลักสูตร มีผล
-การกาหนดผู้สอน
การประเมิน ดังนี้
-การกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทา
ระดับ 4 จานวน 28 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 34.57 โดยผลจากการปรับปรุงเห็น
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3, 4) และการจัดการ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
เรียนการสอน
ระดับ 3 จานวน 50 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 61.72 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการทาง
จากผลการประเมิน แต่ยงั ไม่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
ระดับ 2 จานวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.47 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่การ
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
ระดับ 1 จานวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.24 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่การ
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
-การช่วยเหลือกากับ ติดตามในการทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
 บรรลุ ร้อยละ 34.57 (28)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 65.43 (53)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ การประเมินผู้เรียน หลักสูตรทั้งหมด 81
-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน มีผลการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระดับ 4 จานวน 14 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 17.28 โดยมีผลจากการปรับปรุงเห็น
แห่งชาติ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
-การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ระดับ 3 จานวน 62 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 76.54 คือ มีการนาระบบกลไกไปสู่

9

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ
ของ นศ.
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
-การกากับการประเมินการจัดการเรียน จากผลการประเมิน แต่ยงั ไม่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
ระดับ 2 จานวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.94 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่
5,6,7)
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
-การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
ระดับ 1 จานวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.24 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่การ
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
หมายเหตุ ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ระดับ 4
 บรรลุ ร้อยละ 17.28 (14)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 82.72 (67)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พบว่า ทุกหลักสูตรบรรลุเป้าหมาย โดยมี
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การรายงานการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4 ปีที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2)
 บรรลุ ร้อยละ 100 (81)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 0
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิ น ฯ จากคณะกรรมการประเมิ น ฯ สิ่ งสนั บ สนั บ สนุ น การเรีย นรู้
-ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/
หลักสูตรทั้งหมด 81 หลักสูตรที่ได้รับการประเมิน มีผลการประเมิน ดังนี้
คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ระดับ 4 จานวน 38 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 46.91 โดยมีผลจากการปรับปรุงเห็น
ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ ชัดเจนเป็นรูปธรรม
เรียนรู้
ระดับ 3 จานวน 37 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.68 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่
-จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทเี่ พียงพอ การปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
จากผลการประเมิน แต่ยังไม่มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
สอน
ระดับ 2 จานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 6.17 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่การ
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
ระดับ 1 จานวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.24 โดยมีการนาระบบกลไกไปสู่การ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
 บรรลุ ร้อยละ 46.91 (38)
 ไม่บรรลุ ร้อยละ 53.09 (43)

------------------------------------------------------------
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวัน ที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีห ลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 6 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.51 คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลตรวจฯ
3.86
3.74
3.24
3.26
3.76
3.20
3.51

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-7, 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 18 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน
10.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาประถมศึกษา
11.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
16. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผล
ตรวจฯ
3.84
3.89
3.62
3.97
3.84
3.80
3.75
4.12
3.84
3.15
3.25
3.81
3.62
3.87
3.27
3.22
3.83
2.40
3.62

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั�วไป
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.91 car=4.91

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.220 car=3.840

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาชวี วิทยา และวิทยาศาสตร์ทั�วไป
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.80 car=4.80

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.270 car=3.890

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั�วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.69 car=4.69

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.620 car=3.620

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.66 car=4.66

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.970 car=3.970

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.53 car=4.53

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.840 car=3.840

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ึ ษาปฐมวัย
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาการศก
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.62 car=4.62

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.950 car=3.800

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.46 car=4.46

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.750 car=3.750

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาภาษาไทย
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.57 car=4.57

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=5.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.040 car=4.120

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาภาษาจีน
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=4.89

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=5.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.00 car=1.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=5.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=5.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.150 car=3.840

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

ึ ษา
10.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาประถมศก
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.420 car=3.150

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

11.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.78 car=3.78

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.710 car=3.250

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

ี ครู
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพ
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.69 car=4.69

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.810 car=3.810

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.68 car=4.68

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.900
car=3.620

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

14. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.82 car=4.82

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=4.45 car=4.45

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=5.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.250
car=3.870

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

15. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.640 car=3.270

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

16. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.110 car=3.220

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.74 car=4.74

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=5.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.290
car=3.830

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ึ ษา
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศก
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=1.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=1.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=1.00

ผลการประเมิน

sar=2.800 car=2.400

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวัน ที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีห ลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 14 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลั และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
13.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนื่อง)
ระดับบัณฑิตศึกษา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลตรวจฯ
3.73
3.48
3.59
3.91
3.66
3.79
3.57
3.87
3.91
3.54
3.26
3.47
2.90
4.08
3.63
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.57 car=4.57

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.110 car=3.730

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.29 car=4.29

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.480 car=3.480

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.64 car=4.64

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.740 car=3.590

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.20 car=4.20

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.29 car=4.29

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.830 car=3.910

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.63 car=4.63

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.17 car=3.17

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.500 car=3.660

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.60 car=4.60

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.29 car=4.29

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.720 car=3.790

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.47 car=4.47

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.950 car=3.570

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.80 car=4.80

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.680 car=3.870

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.83 car=4.83

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.17 car=4.17

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.730 car=3.910

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.89 car=4.89

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.00 car=3.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.11 car=4.11

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.460 car=3.540

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจท
ิ ัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.720 car=3.260

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครือ
� งดืม
� เพือ
� สุขภาพ
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.22 car=2.22

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.470 car=3.470

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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13.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ(ต่อเนือ
� ง)
ึ ษา
ระดับบัณฑิตศก

 ส่งผลการประเมิน

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.080 car=2.900

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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14. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพือ
� การพัฒนา

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.08 car=4.08

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.160
car=4.080

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวัน ที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีห ลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 9 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผล
ตรวจฯ
3.44
3.71
3.36
3.84
3.71
3.57
3.64
3.63
4.21
3.68
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์ อ
ื� สารและคอมพิวเตอร์
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.86 car=4.86

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.61 car=3.61

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.440 car=3.440

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.74 car=4.74

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.670 car=3.710

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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3. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.360 car=3.360

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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์ ละหุน
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสแ
่ ยนต์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.840 car=3.840

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.67 car=4.67

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.09 car=4.09

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.710 car=3.710

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมโยธา
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=3.71 car=3.71

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.44 car=4.44

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.22 car=2.22

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.570 car=3.570

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมเครือ
� งกล

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.37 car=4.37

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.570 car=3.640

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.55 car=4.55

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.48 car=3.48

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.22 car=2.22

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.630 car=3.630

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)

Tex

การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.210
car=4.210

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวัน ที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีห ลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 4 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผล
ตรวจฯ
3.93
3.85
3.41
3.64
3.71

 ส่งผลการประเมิน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.72 car=4.72

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.000 car=3.930

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.01 car=4.01

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.03 car=4.03

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.850 car=3.850

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภม
ู ท
ิ ัศน์

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.72 car=4.72

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=2.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.110 car=3.410

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.36 car=4.36

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.800 car=3.640

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวัน ที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีห ลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 8 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
5. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลตรวจฯ
3.61
3.69
3.95
3.69
3.54
3.83
3.72
3.59
3.70

7/4/22, 9:29 AM

CHE QA Online System

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.37 car=4.37

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.08 car=3.08

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.530 car=3.610

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=3.96 car=3.96

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.97 car=2.97

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.690 car=3.690

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั�วไป
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.27 car=4.27

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.20 car=4.20

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.950 car=3.950

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.44 car=4.44

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.51 car=3.51

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.690 car=3.690

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจท
ิ ัล
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.60 car=4.60

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.40 car=3.40

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.540 car=3.540

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค ้าปลีกสมัยใหม่
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.52 car=4.52

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.81 car=3.81

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.830 car=3.830

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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์ ละซพ
ั พลายเชน
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.57 car=4.57

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.52 car=3.52

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.720 car=3.720

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ี ณ
8. หลักสูตรบัญชบ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญช ี
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.47 car=4.47

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.39 car=4.39

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.78 car=2.78

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.510 car=3.590

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวัน ที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีห ลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 14 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.58 คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
12. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
13. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลตรวจฯ
3.67
3.29
3.35
3.73
3.63
3.86
3.68
3.76
4.07
3.86
3.99
3.12
3.22
2.91
3.58
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรย
ิ ป์
ิ างคศล
1. หลักสูตรศล

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.02 car=4.02

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.38 car=4.38

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.520 car=3.670

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรศล
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.40 car=4.40

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.67 car=3.67

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.360 car=3.290

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ
ื� สารนานาชาติ
3. หลักสูตรศล
� การสอ

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.37 car=4.37

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.00 car=4.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.22 car=3.22

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.510 car=3.350

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ
ื� สาร
4. หลักสูตรศล
� นวัตกรรมการสอ

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.76 car=4.76

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.78 car=2.78

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.580 car=3.730

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสงั คมศาสตร์เพือ
5. หลักสูตรศล
� การพัฒนา
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.11 car=4.11

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.32 car=4.32

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.78 car=2.78

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.320 car=3.630

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
6. หลักสูตรศล
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.70 car=4.70

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.860 car=3.860

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
7. หลักสูตรศล
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.33 car=4.33

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.57 car=4.57

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.88 car=4.88

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=4.210 car=3.680

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
8. หลักสูตรศล
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=3.92 car=3.92

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.070 car=3.760

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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CHE QA Online System

ิ ปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศล
ิ ป์
9. หลักสูตรศล
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.51 car=4.51

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.000 car=4.070

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.60 car=4.60

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=2.99 car=2.99

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.61 car=3.61

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.940 car=3.860

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

11. หลักสูตรนิตศ
ิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศ
ิ าสตร์

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.74 car=4.74

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=3.13 car=3.13

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.140 car=3.990

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

ิ ปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศล
ิ ปะการแสดง
12. หลักสูตรศล

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.33 car=3.33

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.580 car=3.120

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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13. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.44 car=4.44

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.220 car=3.220

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=5.00 car=5.00

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=2.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=2.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.550 car=2.910

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9, 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 8 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.42 คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ(หลักสูตรสอง
ภาษา)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลตรวจฯ
3.57
3.16
3.65
3.35
2.91
3.78
3.29
3.65
3.42
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 ส่งผลการประเมิน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.70 car=4.70

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.67 car=2.67

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.950 car=3.570

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
 ส่งผลการประเมิน 2. หลักสูตรศล
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.40 car=4.40

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.770 car=3.160

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู ้สูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
 ส่งผลการประเมิน 3.

(

)

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.82 car=4.82

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.920 car=3.650

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค ้า
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.350 car=3.350

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.38 car=4.38

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=1.43 car=1.43

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.910
car=2.910

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสงิ� แวดล ้อม
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.41 car=4.41

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.780
car=3.780

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.60 car=4.60

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.290
car=3.290

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

202.44.139.56/cheqa3d2564/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0

1/1

7/1/22, 4:41 PM

CHE QA Online System

ึ ษา
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสงิ� แวดล ้อมศก
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.82 car=4.82

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.58 car=4.58

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.650
car=3.650

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2015 All rights reserved.

202.44.139.56/cheqa3d2564/course/AdminApprove.aspx?k=o7|8&o=0

1/1

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9, 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 8 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.42 คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ(หลักสูตรสอง
ภาษา)
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ระดับบัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลตรวจฯ
3.57
3.16
3.65
3.35
2.91
3.78
3.29
3.65
3.42
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 ส่งผลการประเมิน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.70 car=4.70

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.67 car=2.67

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.950 car=3.570

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
 ส่งผลการประเมิน 2. หลักสูตรศล
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.40 car=4.40

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=1.67 car=1.67

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=2.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=2.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.770 car=3.160

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู ้สูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
 ส่งผลการประเมิน 3.

(

)

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.82 car=4.82

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=5.00 car=5.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.920 car=3.650

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค ้า
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.350 car=3.350

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.38 car=4.38

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=1.43 car=1.43

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=2.00 car=2.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=2.910
car=2.910

แนบมติสภาที่ระบุว่า งดรับนักศึกษาหรือปิดหลักสูตร
มติสภา
Choose File No file chosen
Upload
เรียกดูไฟล์ เรียกดูไฟล์

แนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสงิ� แวดล ้อม
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.41 car=4.41

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.72 car=4.72

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.780
car=3.780

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.60 car=4.60

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=2.00 car=2.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=2.00 car=2.00

ผลการประเมิน

sar=3.290
car=3.290

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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ึ ษา
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสงิ� แวดล ้อมศก
 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.82 car=4.82

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=5.00 car=5.00

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.58 car=4.58

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.650
car=3.650

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวัน ที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นั้น มีห ลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 6 หลักสูตร ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.51 คะแนน ระดับคุณภาพการดาเนินงาน “ระดับดี”
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ผลตรวจฯ
3.86
3.74
3.24
3.26
3.76
3.20
3.51
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 ส่งผลการประเมิน

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.50 car=4.50

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

sar=4.59 car=4.59

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=2.13 car=2.13

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=4.020 car=3.860

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.57 car=4.57

2.2:ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำ 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:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=5.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=3.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.890 car=3.740

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

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:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=3.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.420 car=3.240

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=2.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=3.89 car=3.89

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=4.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=3.00 car=3.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=3.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.350 car=3.260

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน 5.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

2.1:คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=4.30 car=4.30

2.2:ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่

sar=2.50 car=2.50

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=4.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=3.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=4.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.03 car=4.03

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=4.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=4.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=4.00

ผลการประเมิน

sar=3.830
car=3.760

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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 ส่งผลการประเมิน 6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หมายเหตุ : ช่องผลการตรวจสอบ (เครื่องหมายถูกดำเนินการแล้ว/เครื่องหมายผิดคือยังไม่ได้ดำเนินการ)
การตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การแจ้งเตือน

กลุ่ม: การประเมิน 1.1
การประเมิน 1.1
กลุ่ม: ผลการประเมิน
1.1:การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

sar=ผ่าน car=ผ่าน

3.1:การรับนักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.2:การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

sar=4.00 car=3.00

3.3:ผลที่เกิดกับนักศึกษา

sar=3.00 car=2.00

4.1:การบริหารและพัฒนาอาจารย์

sar=4.00 car=3.00

4.2:คุณภาพอาจารย์

sar=4.17 car=4.17

4.3:ผลที่เกิดกับอาจารย์

sar=3.00 car=2.00

5.1:สาระของรายวิชาในหลักสูตร

sar=4.00 car=4.00

5.2:การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

sar=4.00 car=3.00

5.3:การประเมินผู้เรียน

sar=4.00 car=3.00

5.4:ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

sar=5.00 car=5.00

6.1:สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

sar=4.00 car=3.00

ผลการประเมิน

sar=3.920 car=3.200

ส่งผลการประเมิน

ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
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