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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เริ่มตั้งแตวันท่ี 16 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 นั้น มีหลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 71 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาโท จํานวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน 
6 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน 1 หลักสูตร แสดงดังแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีรับการประเมินในปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบวา มีหลักสูตร “ผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย 
สกอ. จํานวน 69 หลักสูตร และ “ไมผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. จํานวน 2 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร เนื่องจากไมผานเกณฑตัวบงชี้ ท่ี 1.1 ขอ 1 จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ และขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรไมเปนไปตามรอบเวลาท่ีกําหนด สําหรับ
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมขององคประกอบท่ี 2-6 จําแนกคะแนนตามระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภาพ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01 -3.00 จํานวน 19 หลักสูตร ระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01 -
4.00 จํานวน 49 หลักสูตร และระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01 -5.00 จํานวน 1 หลักสูตร โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.06 คะแนน ระดับคุณภาพการดําเนินงาน “ระดับดี“ แสดง  ดังแผนภูมิท่ี 2 
และตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร จําแนกรายคณะ แสดงดังตารางท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีมีผลคะแนนตามระดับคุณภาพ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ป.บัณฑิต 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จําแนกรายคณะ  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร องค 

ประกอบ
ท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนน

เฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 - 6 

1. คณะครุศาสตร     
ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร
ท่ัวไป  

ผาน 3.08 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรท่ัวไป  

ผาน 3.39 ดี ปรับปรุง 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

ผาน 3.36 ดี ใหม 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร  ผาน 3.63 ดี ปรับปรุง 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   

ผาน 3.59 ดี ใหม 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผาน 3.25 ดี ปรับปรุง 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผาน 3.63 ดี ปรับปรุง 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 4.01 ดีมาก ใหม 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.36 ดี ใหม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู ผาน 3.54 ดี ใหม 
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไมผาน 0 ไมได

มาตรฐาน 
ปด 

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.50 ดี ปรับปรุง 
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไมผาน 0 ไมได

มาตรฐาน 
ปด 

14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.14 ดี ปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร 2.96   

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ผาน 3.54 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผาน 2.73 ปานกลาง ปรับปรุง 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผาน 2.57 ปานกลาง ปรับปรุง 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผาน 3.38 ดี ปรับปรุง 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน 3.29 ดี ปรับปรุง 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผาน 3.08 ดี ปรับปรุง 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร องค 

ประกอ
บท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนน

เฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 - 6 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร 

ผาน 3.48 ดี ใหม 

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี ผาน 3.27 ดี ใหม 
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ผาน 3.40 ดี ใหม 
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส ผาน 2.94 ปานกลาง ใหม 
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการภยัพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ผาน 2.76 ปานกลาง ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 3.11 ดี ปด 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 3.09 ดี ใหม 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.13   
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร 

ผาน 3.13 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ 
อุตสาหกรรม 

ผาน 3.09 ดี ปรับปรุง 

3. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ผาน 3.57 ดี ใหม 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและ
หุนยนต 

ผาน 3.04 ดี ปรับปรุง 

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม 

ผาน 2.59 ปานกลาง ใหม 

6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา 

ผาน 2.02 ปานกลาง ใหม 

7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

ผาน 2.64 ปานกลาง ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ผาน 2.46 ปานกลาง ใหม 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.82   
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผาน 3.45 ดี ปรับปรุง 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ผาน 3.29 ดี ปรับปรุง 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ผาน 2.12 ปานกลาง ใหม 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร องค 

ประกอบ
ท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนน

เฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 - 6 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดั
การเกษตร  

ผาน 2.62 ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.87   
5. คณะวิทยาการจัดการ     
ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว ผาน 3.43 ดี ปรับปรุง 
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ผาน 2.95 ปานกลาง ปรับปรุง 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ผาน 3.45 ดี ปรับปรุง 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผาน 3.60 ดี ปรับปรุง 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 3.40 ดี ปรับปรุง 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ผาน 3.55 ดี ปรับปรุง 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 

ผาน 3.44 ดี ปรับปรุง 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผาน 3.41 ดี ปรับปรุง 
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ผาน 3.56 ดี ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ 3.42   
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
ระดับปริญญาตรี     
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ผาน 3.10 ดี ปรับปรุง 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.31 ดี ปรับปรุง 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผาน 3.33 ดี ใหม 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรม
การสื่อสาร 

ผาน 3.58 ดี ปรับปรุง 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ผาน 3.21 ดี ปรับปรุง 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ผาน 3.09 ดี ปรับปรุง 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ผาน 3.19 ดี ปรับปรุง 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผาน 3.38 ดี ปรับปรุง 
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ผาน 3.21 ดี ปรับปรุง 
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 3.40 ดี ปรับปรุง 
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 3.40 ดี ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.29   
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     
ระดับปริญญาตรี     
1.หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ผาน 2.19 ปานกลาง ปด 
2.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผาน 2.80 ปานกลาง ใหม 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานะ
หลักสูตร องค 

ประกอบ
ท่ี 1 

ผลรวมของ 
คาคะแนน

เฉล่ีย
องคประกอบ 

ท่ี 2 - 6 

3.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 2.24 ปานกลาง ใหม 

4.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บริการผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา) 

ผาน 2.79 ปานกลาง ใหม 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
5.หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 2.92 ปานกลาง ปด 
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดลอมศึกษา 

ผาน 2.48 ปานกลาง ใหม 

7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.83 ปานกลาง ปด 
8.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.96 ปานกลาง ปด 
9.หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 3.12 ดี ปรับปรุง 
10.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ผาน 3.29 ดี ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2.76   
8.คณะสาธารณสุขศาสตร  
ระดับปริญญาตรี  
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผาน 3.30 ดี ปรับปรุง 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ผาน 3.21 ดี ใหม 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะสาธารณสขุศาสตร 3.26   
ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  217.26  

จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด 71 หลักสูตร  
คะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 3.06 คะแนน  
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2557 -2560  

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ขอเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

  - การกํากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรในประเด็นเก่ียวกับอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจํา
หลักสูตรไมครบและคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ ควรมีการเตรียมความพรอมดานคุณสมบัติของอาจารย
เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

องคประกอบท่ี 2 และ 3 คุณภาพบัณฑิตและนักศึกษา 
1. ควรมีการทบทวนผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีไดงานไมตรงสาขาท่ีเรียนและ

ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการได
มากข้ึน 

2. ควรมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเขาเรียน
ในหลักสูตรไดตามจํานวนท่ีตั้งเปาการรับนักศึกษาของหลักสูตร   

3. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาเรียนในเนื้อหาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษมีอัตราการคงอยูท่ีสูงข้ึน 

4. หลักสูตรควรมีการกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตาม
แผนการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

องคประกอบท่ี 4 คุณภาพอาจารย 
  1. ควรมีการกํากับติดตามใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอระดับปริญญาเอกและการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของอาจารย 

                จํานวน 59 หลักสูตร       จํานวน 63 หลักสูตร         จํานวน 65 หลักสูตร        จํานวน  71 หลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 

5 2 0 2 

13 

0 2 0 

36 
29 

10 
19 

5 

32 

53 
49 

0 0 0 1 

ไมไดมาตรฐาน นอย ปานกลาง ดี ดีมาก 
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  2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจัดทําและตีพิมพเผยแพรผลงานทาง
วิชาการในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับ เชน TCI กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 เปนตน เพ่ือนําไปสูการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

3. การพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารยควรพัฒนาใหสอดคลองกับบริบท
ของหลักสูตร เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีคุณภาพมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทุกชั้นป  
  2. ควรมีการกําหนดเครื่องมือ และวิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานท่ีนําเสนอไวใน มคอ.2 

3. ควรมีการนําผลการประเมินผูสอนแตละรายวิชามาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
1. คณะและมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร 
2. หลักสูตรควรมีการกําหนดพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา 

 
 

........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


