ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การกําหนดเปาหมายในแตละตัวบงชี้ ควรมีความเฉพาะเจาะจงสะทอนการทํางานของหลักสูตร
และออกแบบระบบและกลไกใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารยที่มุงเนนการสงเสริมใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดเดน
1. คณาจารยมีศักยภาพ มุงมั่นและรวมพลังกลมเกลียวในการทํางานพัฒนาผูเรียนที่สําคัญ คือ มีการ
ชวยเหลือสนับสนุนการขอผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เนน
Productive Learning
3. มีระบบใหนักศึกษาไดเกื้อกูลกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน และตอยอดกันและกัน
4. คณาจารยไดรับความไววางใจจากหนวยงานระดับชาติ ทําใหไดรับการมอบหมายใหทํางานวิจัย
และงานวิชาการอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
แนวทางปรับปรุง
1. ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนที่จะสําเร็จการศึกษา
2. ควรจัดกลุมหรือหมวดหมูของแตละองคประกอบในการเขียน มคอ.7 ใหมีความชัดเจน และ
สอดคลองกับแตละประเด็นใหมากขึ้น
3. ควรนําผลประเมินจากผูใชบัณฑิตมาทบทวน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เชน ดาน
ความรูภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยมีความมุงมั่นและพัฒนางานเพื่อใหนักศึกษามีศักยภาพตามจุดมุงหมาย
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลากหลายทั้งกิจกรรมเสริมและกิจกรรมในรายวิชาที่เปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและชุมชน มีโอกาสไดเรียนรูจากบริบททั้งในและตางประเทศ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรศึกษาเกณฑการประเมินใหชัดเจนและนําเสนอขอมูลใหตรงกับองคประกอบ
2. ควรกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนวัดไดที่อิงมาตรฐานระดับสากล ทั้งการพัฒนาหลักสูตร
การจัดสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. ควรสรางผลงานวิชาการของอาจารยใหสอดคลองกับศาสตรทั้งทางวิทยาศาสตร และ
ศึกษาศาสตร
4. การพัฒนาวิชาชีพของคณาจารยควรสอดคลองกับศาสตรทั้งทางวิทยาศาสตรและศึกษาศาสตร
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4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดเดน
1. หลักสูตรมีการวางแผนการรับนักศึกษาที่มีระบบและกลไกที่ชัดเจนทําใหสามารถรับนักศึกษาได
ตามแผนหลักสูตรที่กําหนด
2. หลักสูตรไดมีแนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
มีการจัดกิจกรรมที่หลายหลายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรมีระบบการบริหารสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล เชน การใหทุนสนับสนุน
การวิจัย การใหอาจารยไปศึกษาตอ การใหอาจารยไดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงมีการประเมิน
กระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนําผลการประเมินไปปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนจัดทําและเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อนําไปสูการ
กําหนดตําแหนงผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตอไป
2. หลักสูตรควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานหองสําหรับจัดเก็บอุปกรณและหองปฏิบัติการ
ทางคณิตศาสตร
3. หลักสูตรควรมีการกําหนดกลยุทธในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหคงอยูและสําเร็จการศึกษาตาม
แผนที่กําหนดไว
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดเดน
1. หลักสูตรมีการวางแผนการรับนักศึกษาที่มีรูปแบบที่หลากหลาย มีการกําหนดระบบและกลไกที่
ชัดเจน
2. หลักสูตรไดมีแนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียน การสอน และมีโครงการความรวมมือ ในระดับตางประเทศ
3. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนเจาของภาษา และมีอาจารยที่มีประสบการณการสอนทั้ง
ในและตางประเทศ
4. หลักสูตรมีระบบการบริหารสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล เชน การใหอาจารยได
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงมีการประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนจัดทําและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในฐานขอมูลที่
ไดรับการยอมรับ เชน TCI 1 TCI 2 Scopus ISI เพื่อนําไปสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
ตอไป
2. หลักสูตรควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานพื้นที่การจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา
3. หลักสูตรควรมีการกําหนดกลยุทธในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหคงอยูและสําเร็จการศึกษาตาม
แผนที่กําหนดไว
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6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
-อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ขอเสนอแนะ)
1. ควรเขียนแยกประเด็นระบบและกลไกในเรื่องการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร/การ
บริหารอาจารย/การสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหชัดเจน
2. การพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรควรมีการพัฒนาทางดานวิชาชีพปฐมวัยดวย
3. ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอดานการศึกษาปฐมวัยในระดับที่สูงขึ้น
4. หลักสูตรควรมีการสอบถามบัณฑิตเพิ่มเติมในกรณีที่ยังไมไดงานทํา
5. ควรเพิ่มกิจกรรมการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษาใหมีความหลากหลาย
6. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรจัดกิจกรรมให
ครอบคลุม 3 กลุมทักษะใหชัดเจน ไดแก 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ
7. ควรมีกระบวนการดําเนินการตอผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาใหชัดเจนมากขึ้น
8. ในการปรับปรุงหลักสูตรควรมีการวิเคราะหขอมูลและออกแบบหลักสูตรใหมีความทันสมัยตอ
สถานการณปจจุบัน ในยุคไทยแลนด 4.0
9. ในการปรับปรุงหลักสูตรควรมีการพัฒนารายวิชาใหมๆที่ตางจากหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง
2556)
10. ควรมีการวางแผนในการทวนสอบใหครบ 100% กอนการปรับปรุงหลักสูตร
11. ควรวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการของอาจารยและ
นักศึกษา
12. ควรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจ 3 ป ยอนหลัง)
13.
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามศาสตรการสอนภาษาจีน โดยมีสัดสวนของอาจารยชาวไทย
และอาจารยชาวจีนอยางเหมาะสม
2. หลักสูตรมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Central China Normal University เมืองอูฮั่น ประเทศ
จีน ทําใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษาไดไปศึกษาระยะสั้น
3. หลักสูตรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารยประจําหลักสูตรควรพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และควรทําผลงานทาง
วิชาการอยางนอยคนละ 1 เรื่อง ตอป
2. เนื่องจากหลักสูตรถึงวงรอบของการพัฒนาและปรับปรุง จึงควรเตรียมการปรับปรุงใหพรอมในทุก
มิติ เชน การทําผลงานทางวิชาการ ขอมูลพื้นฐานจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในหลายดาน เชน ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี การ
สรางนวัตกรรมที่ไดจากเรียนการสอน
2. มีกระบวนการรับสมัครเชิงรุก ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. ความลุมลึกและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรและการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารยของหลักสูตรและความสามารถในการถายทอดสูนักศึกษา
4. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอที่สงเสริมใหนักศึกษานําไปใชในกระบวนการเรียนการ
สอนเฉพาะศาสตร
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรควรกระตุนใหนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารที่อยู
ในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตรในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีผลงานเปนที่ยอมรับ
2. หลักสูตรควรนําผลงานประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติจากความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตมาพิจารณาเพื่อปรับกระบวนการเรียนการสอนหรือการพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต เชน ดานทักษะทางปญญา ในประเด็นความเชื่อมโยง
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บูรณาการจากทฤษฎีมาสูการปฏิบัติ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสารถในการคิด แกปญหาอยางเปน
ระบบ การใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรู และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
4. ควรสงเสริมใหนักศึกษานํานวัตกรรมที่ไดจากเรียนการสอนไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่น
นอกเหนือจากนําเสนอในงานประชุมวิชาการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. ควรสงเสริมใหนักศึกษานํา Productive Leaning ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติซึ่งจะชวยใหเกิดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
6. หลักสูตรควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งดานเทคโนโลยี ดาน
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาอาจารย และอาจารยสามารถนําความรูไปประยุกตในการ
พัฒนานักศึกษาตอไป
7. จากขอมูลที่พบวามีบัณฑิตจบ 9 คน คิดเปนรอยละ 27 ซึ่งถือวามีความกาวหนาในระดับที่นาพอใจ
ถาเทียบกับปกอน นั้นแสดงวาไดใชกลยุทธและแนวทางที่เหมาะสมซึ่ง หากเพิ่มกลยุทธ/แนวทางการชวยเหลือ
ใหชัดเจนขึ้นเขมขนขึ้นโดยเฉพาะการใหนักศึกษามาทําปฏิทินการทํางานอยางชัดเจนและกําหนดแนวทางการ
กํากับติดตามที่ชัดเจน อีกทั้งการจัดโครงการสัมมนาวิทยานิพนธใหมีความถี่มากขึ้น
8. ควรสงเสริมใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกับศาสตร เพื่อใชในการคนควาในการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในหลายดาน เชน ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
การสรางนวัตกรรมที่ไดจากเรียนการสอน
2. มีกระบวนการรับสมัครเชิงรุก ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. การวางระบบการสอนที่เนนการสอนเปนทีม การใชเทคโนโลยีในการอสน และการเรียนรูผาน
เทคโนโลยี ตลอดจนการสอนที่เนน การสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับนโยบายของกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย และการเนนการเรียนรูภาษาอังกฤษเผื่อใหสามารถสืบคนเนื้อหาสาระไดดีเปนสิ่งที่ดี ที
หากทําอยางเขมขนจะทําใหเกิดคุณภาพที่ดี
4. ความลุมลึกและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรและการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารยของหลักสูตรและความสามารถในการถายทอดสูนักศึกษา
5. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอที่สงเสริมใหนักศึกษานําไปใชในกระบวนการเรียน
การสอนเฉพาะศาสตร
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหนักศึกษาทําผลงานไปตีพิมพเผยแพรในระหวางเรียนแลว ควรกระตุนให
นักศึกษารีบ ดําเนินการทําวิทยานิพนธ และนําผลงานไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเปน
แนวทางใหผูสําเร็จการศึกษา นําไปตอยอดในการพัฒนาตนเองดานวิชาการตอไป
2. ควรมีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
3. ควรส งเสริ มให นั ก ศึ กษานํ า นวั ตกรรมที่ได จ ากเรีย นการสอนไปใชป ระโยชนกั บ ชุม ชนท องถิ่ น
นอกเหนือจากนําเสนอในงานประชุมวิชาการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. ควรสงเสริมใหนักศึกษานํา Productive Leaning ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติซึ่งจะชวยใหเกิดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
5. หลั กสู ต รควรส งเสริ ม สนั บ สนุ น ใหอ าจารย พั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองทั้ งด านเทคโนโลยี ด า น
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาอาจารย และอาจารยสามารถนําความรูไปประยุกตในการ
พัฒนานักศึกษาตอไป
6. จากขอมูลที่พบวาไมมีบัณฑิตจบการศึกษาในปการศึกษา นั้น สาขาควรทบทวนกระบวนการและ
เพิ่มกลยุทธในการชวยเหลือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการทําวิจัยใหมากขึ้น
สําหรับกิจกรรมการเชื่อมโยง เนื้อหาสาระที่เรียนรูกับการทําวิทยานิพนธและการทําวิทยานิพนธ และ การทํา
บทความนั้นเปนสิ่งที่ดีซึ่งตองทําตอไปอยางตอเนื่องในทุกภาควิชา
7. ควรสงเสริมใหมีขอมูลที่เกี่ยวของกับศาสตร เพื่อใชในการคนควาในการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ดําเนินการครบถวน มีการบริหารงานตามเกณฑมาตรฐาน 12 ขอ
2. ผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. พัฒนาใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และไดรับตําแหนงทางวิชาการ
2. ปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน
2. อาจารยมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตรงตามสาขา
3. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4. มีหองปฏิบัติการที่ตอบสนองตอกระบวนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. มีกิจกรรมและโครงการในการพัฒนานักศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
2. มีการสงเสริมการทําวิจัยและการทําผลงานทางวิชาการ
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตอบสนองตอความตองการของชุมชน
4. มีการจัดระบบหองปฏิบัติการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรเปนคนรุนใหมที่พรอมทุมเทกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลั กสู ต รต องทํ า ความเข าใจอย างลึ กซึ้ งเกี่ ยวกั บ ตั ว บ งชี้ และเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตรปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2558 และ มคอ.1 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2. หลักสูตรควรเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษาโดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความ
จําเปนตอการเรียนการสอนของสาขาวิชา
แนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรตองจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สะทอนคุณภาพของบัณฑิตเปนการ
เฉพาะของหลักสูตร
2. หลั กสู ตรต องจั ดให มีการเตรี ย มความพรอมสําหรับ นั กศึกษาเฉพาะรายบุคคล ตามศักยภาพและ
ขอจํากัดของนักศึกษา
3. หลักสูตรตองบูรณาการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21
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4. หลักสูตรตองวิเคราะหและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
5. หลักสูตรควรกําหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความหลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะ
ของรายวิชา
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการบูรณาการโครงการกับรายวิชาที่สอนโดยระบบกิจกรรมโครงการสอดคลองกับ มคอ.
3 และมีการสรุปผลรูปแบบ มคอ.5 จํานวนหลายโครงการ
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการมากขึ้นและควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําตําราหรือผลงาน
วิชาการในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
3. หลักสูตรสามารถนําประเด็นที่นักศึกษาประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาปรับปรุงไดทันที
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
2. ควรควบคุม ดูแลและใหคําปรึกษากับนักศึกษาอยางใกลชิดเพื่อทําใหอัตราการคงอยูเพิ่มขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรอยูใหครบวาระ 4 ป แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของ
หลักสูตร และคณะฯ
4. ในรอบการประเมินหนาควรระบุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ในแผน
ปฏิบัติงานใหครอบคลุมการบริหารหลักสูตร
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจนทั้งเรื่องตําแหนงทางวิชากร คุณวุฒิทางวิชาการ และ
ผลงานทางวิชาการและควรติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ควรพัฒนาผลงานทางวิชาการเขาสูฐานขอมูลที่เปนระดับนานาชาติใหมากขึ้น
3. ควรมีระบบการติดตามการไดงานทําของบัณฑิตหลายชองทาง เนื่องจากตัวเลขการมีงานทําคอนขาง
ต่ํา ซึ่งบัณฑิตอาจมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถาม
4. ควรลดอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน (ปจจุบัน อาจารย 1 คน ตอ
นักศึกษา 28 คน)
5. ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานศตวรรษที่21ในหองเรียน ใหไดรับการพัฒนาทุกชั้นปอยางเทา
เทียมกัน และควรนําเสนอขอมูลใหเขาใจงาย
6. ควรนําผลการประเมินผูสอนแตละรายวิชามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
7. ควรทําความเขาใจในความหมายของผลงานเชิงประจักษ (productive learning) ใหถี่ถวนถองแท
และผลงานที่เกิดขึ้นควรเกิดขึ้นจากรายวิชาของนักศึกษาชั้นปที่ 4
8. ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ควรมีการกําหนดเครื่องมือ รายวิชา และวิธีการ ใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานที่นําเสนอไวใน มคอ.2
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9. ควรมีแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ชัดเจนใหเหมาะสมและเพียงพอของกลุมอาจารยและ
นักศึกษา
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยมีการพัฒนาตัวเองดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. หลักสูตรจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และชุมชนทั้งในและ
ตางประเทศ
3. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ/นานาชาติ
4. การสรางเครือขายผูปกครองเพื่อใหผูปกครองและอาจารยรับทราบปญหาและแลกเปลี่ยนขอมูลได
รวดเร็ว
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ
2. มีแผนรองรับเพื่อการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
3. ตองมีการประชาสัมพันธหลักสูตร/นโยบายเริงรุกเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา
4. มีแผนการจัดการนักศึกษาใหมโดยมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดานเคมี คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ และรายการอาหารแลกเปลี่ยน
5. ควรมีการวิเคราะหความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6. ควรมีความรวมมือกับสาขาที่เกี่ยวของในการใชเครื่องมือและอุปกรณรวมกัน
7. เพิ่มรายวิชาเลือก/เลือกเสรี ตามความสนใจของนักศึกษา
8. ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาเพื่อเตรียมนักศึกษาในการเขาสูวิชาเฉพาะ
9. การกระจายชั่วโมงการฝกงานใหเหมาะสม เพื่อโอกาสไดงานเพิ่มขึ้น
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกครบทุกคน
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีการดําเนินงานการจดอนุสิทธิบัตรเปนจํานวนมากและสอดคลองตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย คือ Productive learning
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการตั้งคาเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ในการประเมินกระบวนการควรประเมิน
เทียบกับคาเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อใหสามารถชี้วัดผลการดําเนินการที่แทจริงได
2. ควรสงเสริมความรวมมือของอาจารยประจําหลักสูตรใหมีความรวมมือกันในการบริหารงานหลักสูตร
เพิ่มขึ้น
3. ควรวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขาเรียนในหลักสูตร
ไดต ามจํา นวนที่ตั้งเปารับ และนําไปสูการปรับปรุงชองทางการประชาสัมพัน ธในการรับนักศึกษา รวมถึงวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนที่นาสนใจเพิ่มขึ้น
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4. การกํากับติดตาม มคอ. 3 ควรวางเปาหมายเชิงคุณภาพรวมถึงวิธีการในการดําเนินงาน เพื่อกํากับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
5. การประเมิ น ผลผู เ รี ย นยั ง ขาดการตรวจสอบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ กษารวมทั้ ง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษา
6. การวัดผลและประเมินผลบางรายวิชาในหลักสูตรไมสามารถจําแนกผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาใน
หลักสูตรได
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดเดน
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพในทุกรายวิชา สงผลใหนักศึกษาสามารถเห็นภาพการ
ประยุกตใชความรูจากรายวิชา เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะทางปญญาและนําไปตอยอดเปนผลงานอยางเปน
รูปธรรม
แนวทางเสริมจุดเดน
-ควรมีการนําเสนอเผยแพรผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ในระดับมหาวิทยาลัย
และสาธารณะ โดยการนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการและการเผยแพรผานเว็ปไซดของคณะ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ตําแหนงทางวิชาการของหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑ
2. ยังไมมีการนําความรูจากการพัฒนาตนเองไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
3. การรับนักศึกษายังไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีระบบการกํากับติดตามการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตรใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
2. ควรนําความรูที่ไดเขารวมพัฒนาตนเองมาพัฒนาการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
หลักสูตร และมีการกํากับติดตามผลจากการดําเนินการ
3. ควรหากลยุทธในการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหเขาถึงกลุมเปาหมายในหลากหลายชองทาง เชน
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร เพื่อเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหนักเรียนเห็นภาพการ
ประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมจากการประยุกตอยางเปนรูปธรรม
4. ควรมีการเนนการสงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะตามอัตลักษณของสาขาวิชา โดยเริ่มตนจากการวิเคราะห
ทักษะที่จําเปนจากกิจกรรมและประเมินผลโดยการใชเครื่องมือวัดทักษะ เชน แบบประเมินทักษะปฏิบัติ
5. ควรมีการจัดทําแผนการบูรณาการ การเรียนการสอนกับพันธะกิจตางๆ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายของการบูรณาการ เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ และนําไปบันทึก
ใน มคอ.3 และ มคอ.5
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6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควรมีการเพิ่มจํานวนรายวิชา และสรุปผลรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให
สะทอนผลการเรียนรูตามทักษะ 5 ดาน ใหชัดเจนทุกรายวิชาที่ดําเนินการ
7. ในการเขี ย นรายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร(มคอ.7) ตามระบบ PDCA ใน
ขั้นตอนผลการดําเนินงาน ควรระบุผลงานที่เกิดขึ้นตามขั้นตอน ที่กําหนดไวในระบบและกลไกที่เปนรูปธรรม และ
ในขั้นของการประเมินกระบวนการควรวิเคราะหถึงปญหาหรือการพัฒนาตามขั้นตอนที่ระบุไวในระบบกลไกเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมหรือลดกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนมีผลเปนรูปธรรมและพัฒนา
เปนแนวปฏิบัติที่ดีตอไป
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. องคประกอบที่ 1 ใหระบุตามเกณฑที่ สกอ. กําหนดไว โดยใหทําเปนตารางเหมือนตารางอาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน อาจารยผูสอน ใหทําเปนตารางระบุคุณวุฒิอาจารยและผลงานวิจัย โดยใหใสชื่อ
อาจารยผูสอนเฉพาะในรายวิชาที่เปนรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรเทานั้น
2. องคประกอบที่ 1 ขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ใหระบุวา เปนหลักสูตร
ใหม โดยสภาอนุมัติเมื่อวันที่เทาใด และ สกอ. อนุมัติ เมื่อวันที่เทาใด
3. องค ป ระกอบที่ 4 ตั ว บ ง ชี้ ที่ 4.1 การบริห ารและพั ฒ นาอาจารย ควรมี การอบรมของอาจารย ใ น
หลักสูตรใหเกี่ยวของกับเรื่องฟสิกส
4. องคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.3 การบริหารและพัฒนาอาจารย ควรทําแบบประเมินโดยสอบถามใน
เรื่องขอ 4.1-4.3
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรมีความทันสมัยและเปนที่ตองการของสังคม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.หลักสูตรควรมีแผนพัฒนานักศึกษา โดยควรมีการวิเคราะหทักษะเรียนรูในศตวรรษที่ 21ที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใน มคอ.2
2.หลักสูตรควรมีการสงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกโดยเชื่อมโยงกับสถานการณภัยพิบัติในปจจุบันที่มี
มากและถี่ขึ้น เพื่อใหเห็นความสําคัญของหลักสูตรมากขึ้น
3.หลักสูตรควรมีแผนพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของอาจารยเปนรายบุคคลเพื่อใหเกิดการพัฒนาอาจารย
ทั้งการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผลงานวิชาการ และคุณวุฒิที่เพิ่มสูงขึ้น
4.หลักสูตรควรจัดทําแผนทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใหชัดเจนและครอบคลุมตลอดหลักสูตร
5.หลักสูตรควรวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเฉพาะทางเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรูของนักศึกษาและอาจารย
6.หลักสูตรควรมีการตั้งคาเปาหมายตัวบงชี้ทั้งปริมาณและคุณภาพของตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการ
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12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาเปนหลักสูตรที่คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรมี
ผลงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยางนอยปละ 1 เรื่องตอคน
2.นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นเห็นไดชัดเจน เชนจากการ
นําเสนอใน
ระดับชาติ เปนระดับนานาชาติ
3.นักศึกษามีการสรางนวัตกรรมหรือชิ้นงานที่ไดจากการเรียนการสอน (productive learning)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- ควรสงเสริมใหนักศึกษานําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
คอนขางสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีทั้งรวมประชุมวิชาการและตีพิมพเผยแพรในวารสาร แตควรสงเสริมให
อาจารยทําผลงานทางวิชาการสูงขึ้น และใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น และอาจารยควรตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
-ควรมีการประชาสัมพันธรับนักศึกษาเชิงรุกเพื่อใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
จุดเดนและแนวทางเสริม
อาจารยในหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยใหสามารถตีพิมพในการประชุมเชิงวิชาการและวารสาร
ระดับนานาชาติ
2. หลักสูตรควรสํารวจความตองการของนักศึกษาและนําผลคะแนนการสอบเขามาวิเคราะหเพื่อสราง
ระบบการเตรียมความพรอมใหเหมาะสมกับนักศึกษาเขาใหม
3. หลักสูตรควรวางแผนในการพัฒนานักศึกษาใหเปนรูปธรรมโดยจะตองสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาและสามารถตอบโจทยการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การรับนักศึกษา ควรมีกลยุทธเพื่อใหมีผูเขาศึกษาจํานวนเพียงพอความตองการของหลักสูตร
2. การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา ควรมีการพัฒนาใหครบทุกดานและมีแผนการดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อสงผลตอการสําเร็จการศึกษาที่เปนไปตามเกณฑ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรเพิ่มแผนในการรับอาจารย การพัฒนาสงเสริมอาจารย
2. ควรกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอาจารย เพื่อใหสามารถติดตามประเมินผลได
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
5.ควรจัดทําแผนเปาหมายของการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอม เพื่อประกอบการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
6. ควรวางแผนกลยุทธในการรับนักศึกษา และการประชาสัมพันธรับนักศึกษาใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
7. ควรมีเปาหมายและการประเมินชองทางการใหคําปรึกษา
8.ควรมีตารางที่ปรึกษาของอาจารยแตละทาน ในแตละหมูเรียน
9. ควรมีตารางการประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหเห็นประเด็นถึงการประเมิน
10.ควรทําความรวมมือเพื่อใหไดใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูกับหนวยงานภายนอก
11.ควรจัดทํารายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม
12. ควรรายงานผลประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา ตอเนื่อง
ทุกป
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการกําหนดอัตลักษณและทักษะที่พึงประสงคของนักศึกษาในแตละชั้นป ไวอยางชัดเจน
เพิ่มเติมจากการกําหนดผลลัพธการเรียนรูในภาพรวมที่กําหนดไวในหลักสูตร ซึ่งเปนการใหความมั่นใจแก
ผูเรียนวาจะไดประโยชนหรือมีความสามารถอยางไรเมื่อเรียนจบในแตละชั้นป อยางไรก็ตามหลักสูตรควรมีการ

2
ทบทวนหลักสูตรเพื่อจัดเนื้อหาวิชาของหลักสูตร และจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ใหสอดคลอง
กับการสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดที่สามารถใชวัดและประเมินผล
นักศึกษาทุกๆ คน วามีคุณสมบัติดังที่กลาวไวมากนอยเพียงใด เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ใหเกิดผลลัพธตามคุณลักษณะที่กําหนดกับนักศึกษาทุกๆ คน อยางเปนรูปธรรม
2. หลั ก สู ต รมี ความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนในการบริก ารวิช าการ การจั ดทํ า
หลักสูตรระยะสั้น โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการดําเนินการ อันเปนการสรางประสบการณตรง
และทักษะในการทํางานใหกับนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ขอเสนอแนะเพื่อการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
1. การกํ า หนดเป า หมายของระบบกลไกในการดํ าเนิ น การในประเด็ น ต างๆ นั้น หลักสู ตรควรมี
เปาหมาย ที่จะสะทอนถึงคุณภาพของการดําเนินการตามระบบกลไกนั้นๆ ใหชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยาง
เป น รูป ธรรม เพื่ อแสดงให เ ห็น ถึ งผลของการดําเนิน งานตามระบบกลไกวา มีมาตรฐานและสอดคลองกับ
มาตรฐานและเจตนารมณของ TQF และเพื่อเปนขอมูลเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบผลที่ไดกับคาเปาหมายใน
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบกลไกที่กําหนดขึ้นนั้นควรแสดงให
เห็นถึงความเชื่อมโยงวาระบบกลไกดังกลาวจะนําไปสูผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. การนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ หลักสูตรควรรายงานผลการดําเนินงานใหสอดคลองตามระบบ
และกลไกที่กําหนดไว รวมทั้งมีรายละเอียดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลของการนําระบบไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม
3. การประเมินกระบวนการ หลักสูตรควรมี การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามระบบ
กลไก กับคาเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไววาผลลัพธที่ไดเปนไปตามเปาหมายที่คาดหวังหรือไม อยางไร ซึ่ง
หากไมเปนตามเปาหมายสาเหตุนาจะมาจากกระบวนการใด เพราะอะไรจึงเปนเชนนั้น และหลักสูตรคิดวาควร
ปรับปรุงในกระบวนการใด อยางไร เพื่อใหเกิดผลลัพธตามที่หลักสูตรคาดหวัง หรือเกิดการพัฒนาคุณภาพใน
ผลลัพธจากการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ ควร
เปรียบเทียบรายละเอียดใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการใหมและกระบวนการเดิมใหชัดเจนเชิง
ประจักษ
4. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตองดําเนินการในทุกๆ รายวิชาที่เปดสอน
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรไดรับตําแหนงทางวิชาการไดสูงขึ้น
3. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีผลงานทางวิชาการครบทุกคน
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรควรมีการดําเนินงานเชิงรุกในเรื่องของการรับนักศึกษาเพื่อใหเปนไปตามแผนการรับ
นักศึกษา เชน การทําความรวมมือกับโรงเรียนเปาหมาย
การประชาสัมพันธหรือใหทุนการศึกษา เปนตน
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2. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาเรียนในเนื้อหาที่สอดคลองกับบริบทของ
หลักสูตร
3. หลักสูตรควรผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
เชน อาจารยใหมที่มีกรอบระยะเวลาทํางานยังไมเปนไปตามเกณฑการลาศึกษาตอควรพิจารณาที่ผลงานหรือ
สงเสริมใหเปนกรณีพิเศษ เปนตน
4. หลักสูตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพสูงขึ้น เชน ใหทุน
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ และรางวัลตอบแทน เปนตน
5. หลักสูตรควรมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหเปน
ระบบอยางชัดเจน
6. หลักสูตรควรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4
7. หลักสูตรควรเรงดําเนินการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ในกระบวนการรับนักศึกษาควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตร เพิ่มกระบวนการประชาสัมพันธเชิง
รุกดวยวิธีการรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูที่สนใจเขาศึกษา ทราบขอมูลของหลักสูตร และสิทธิประโยชน
ตลอดจนอัตลักษณเฉพาะของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
2. สรางความเขมแข็งในการเตรียมความพรอม และการใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และมีอัตราการคงอยูที่สูงขึ้น
3. สงเสริมอาจารยในการตีพิมพในวารสารที่มีคาน้ําหนักระดับคุณภาพผลงานวิชาการสูง
4. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการจัดหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหมมาทํา
หนาที่แทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมในกรณีฉุกเฉิน
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ใหสาขาวิชา นํามาสรุปเพื่อปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัยตอสถาการณปจจุบัน ใหอาจารยทั้ง
3 ทานรวมกันวิเคราะหและปรับปรุง
2. สามารถนําไปเขียนบทความวิจย ที่นําเสนอในตางประเทศ บทความวิชาการที่มีคาคะแนน 0.8-1.00
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีการออกแบบปรังปรุง แนวทางเสริมในการับนักศึกษา เพื่อเพิ่มเติมจากบัณฑิตวิทยาลัย
2. การติดตามนักศึกษาที่ติด I ควรมีระบบและกลไกเพื่ออํานวยตอการบริหารจัดการ เพื่อใหจะนวน
นักศึกษาคงอยูเพิ่มขึ้น

ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม และสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมภายนอก
มหาวิทยาลัยมากขึ้น มีผลลัพธเปน ที่นาพึงพอใจ อาธิเชน นักศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด
นวัตกรรมอาหารและรางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote)ในเวทีระดับชาติ
2. นักศึกษามีเครือขายรวมกับชุมชนและบริการทางวิชาการชวยแกไขปญหาชุมชนได เชน โครงการสนุก
คิดวิทยอาหาร และโครงการสงเสริมอาชีพตามปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง : กระบวนการผลิตไตปลาหมัก แกงไต
ปลา และไตปลาแหง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพเผยแพรลดลง แนวทางปรับปรุงควรมีการวางแผน
ตีพิมพผลงานวิจัย ในปการศึกษา 2561 โดยกําหนดเปาหมายอยางนอยคนละ 1 เรื่องตอป
2. จํานวนนักศึกษาที่รับเขามีนอย และอัตราการคงอยูของนักศึกษามีจํานวนลดนอยลง
3. ควรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-คุณวุฒิอาจารยปริญญาเอกมีจํานวนมาก และงานวิจัยมีจํานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรนําผลการประเมินผูใชบัณฑิตที่ไดคะแนนนอยมาปรับปรุงการดําเนินการ
2. ควรมีการเตรียมการดานคุณสมบัติของอาจารยเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
2558
3. ควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
4. ควรมี การวิเ คราะห การสมัครเข าเรีย นของนักศึกษามาใชในการปรับ ปรุงวิธีการหรือชองทางการรับ
นักศึกษา
5. ควรจัดกิจกรรมเตรียมพรอมโดยพิจารณาจากพื้นฐานความรูและความตองการของนักศึกษา
6. ควรมีการพัฒนาวิธีการ การติดตาม เพื่อใหนักศึกษาจบตามกําหนดเวลา
7. ควรมีแผนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และควรมีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา
8. ควรมีการทําแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดานวัสดุใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา
9. จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
10. ควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมทุกดาน เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ฟารม สัตวทดลอง
ฯลฯ
11. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดานอัตรากําลัง กรณีอาจารยลาศึกษาตอ เนื่องจากสาขามีการรับ
อาจารยรุนใหมจํานวนหลายคน
12. พัฒนาระบบการกํากับติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

2
13. ควรจัดทําแผนการใชประโยชนจากงานวิจัยมาใชในการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และผลงานวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน
14. อาจารยทุกทานควรมีงานวิจัยเพื่อเสริมจุดแข็งของหลักสูตร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ตองมีกระบวนการรับนักศึกษาที่มีจํานวนมากเพียงพอตอการดําเนินงาน
ควรเรงพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน
อาจารยประจําหลักสูตรควรมีการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประกันคุณภาพ
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1.อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.ควรมีแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดทํา
เปาหมายที่ชัดเจนเปนรายบุคคล
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1.จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2.การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3.ควรมีการขยายความรวมมือกับหนวยงานภาคีทั้งในและตางประเทศใหมากขึ้น
4.ควรนําผลงานที่เดนของหลักสูตร และสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยปจจุบันและศิษยเกาเพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธใหสามารถรับนักศึกษาไดมากขึ้น
5.คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะหและวางแผนรวมกันในการแกปญหาที่นักศึกษาไมสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรจะดูแลอาจารยในหลักสูตรทุกคนเขารวมอบรมที่สอดคลองกับวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. กระบวนการทวนสอบควรดํ า เนิน การโดยผูท รงคุณวุ ฒิ และใหส อดคล องกับ มคอ. 2 – มคอ. 6
ขอสอบ และผลการสอบรายวิชา รายงานผลการทวนสอบใหอาจารยประจําวิชามีการปรับปรุงทุกรายวิชา
3. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรทําผลงานทางวิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตรง
ตามสาขาวิชา ตามแผนพัฒนารายบุคคล และควรสนับสนุนศึกษาตอนอกเวลาโดยไมกระทบตอการดําเนินการของ
หลักสูตร
5. คณะควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรสรางผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง
2. หลักสูตรควรมีแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ และควรมีแผนการรับ
อาจารยใหมเชิงรุก
3. หลักสูตรควรมีการวางแผน มีการดําเนินการ ประเมินกระบวนการตามหลักการ PDCA อยางชัดเจน
(ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2, 4.1, 5.3, 6.1)
4. หลักสูตรควรมีการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณใหสอดคลองกับสภาพจริง และมีการตรวจสอบขอมูลให
ถูกตองกอนนําเสนอ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาที่ดี สงผลใหอัตราคงอยูและอัตราการจบการศึกษามีแนวโนมดีขึ้น
2. ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดีมาก
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรกําหนดแผนการพัฒนานักศึกษาใหสามารถสะทอนอัตลักษณและวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ควรกํากับ และติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ ดานคุณวุฒิและดานผลงาน
ทางวิชาการ ตามเกณฑ กพอ.กําหนด
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยทุกทานมีศักยภาพในการพัฒนาผลงานตีพิมพที่มีการเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณ/วัตถุประสงคหลักสูตร
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2. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมตามพันธกิจใหมีการเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
3. ควรมีมาตรการในการดูแลนักศึกษาเพื่อเพิ่มการคงอยูและอัตราการจบการศึกษา
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
จุดเดนและแนวทางเสริม
อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรผลิต ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเปนไปตาม
เกณฑของการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ สกอ.
2. หลักสูตรควรนําผลประเมินระบบและกลไกมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานของ
ระบบใหมีประสิทธิภาพโดยแสดงผลการเปรียบเทียบ ทั้งกอนและหลักการปรับปรุง
3. หลั กสูตรควรวิเ คราะหกลุ มเป า หมายและหากลยุทธในการรับ นักศึกษาเพื่อใหไดจํานวนนักศึกษา
เพิ่มขึ้น
4. หลักสูตรควรมีการกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนการ
ศึกษา เพื่อทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดเพิ่มขึ้น
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
จุดเดนและแนวทางเสริม
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกมีอัตราสูง (รอย
ละ 100 ) เนื่องจากเปนหลักสูตรที่มีการรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีมาตรการในการกํากับติดตามการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนานักศึกษาที่สะทอนอัตลักษณหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ ซัพพลายเชน
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีประสบการณดานโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรม
2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตของหลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมาก
ที่สุด
3. อาจารยใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย จูงใจนักศึกษาใหสนใจในการเรียนรู ผาน Gamification (Class Craft)
4. หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาของประเทศ
5. นักศึกษาไดรับรางวัลยกยองในระดับชาติอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรยกระดั บ การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ในระดั บ คุ ณ ภาพที่ สู ง ขึ้ น เช น วารสาร TCI ฐาน 1 หรื อ
ฐาน 2 หรือ International Conference เพื่อนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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2. เสริ มสร า งพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษ โดยการสร างสังคมภาษาอังกฤษแกนักศึก ษา เชน English
Day หรือ English Club and Society เปนตน
3. การเตรียมความพรอมในภาพรวมทั้งหมดของโลจิสติกสและซัพพลายเชนแกนักศึกษาชั้นปที่ 1
4. การวางแผนประชาสัมพันธแกนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงความรูดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนกอน
เขาสูการเรียนระดับปริญญาตรี
5. สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในการแลกเปลี่ยนวิทยากร หรือการจัดกิจกรรมที่
มีสวนรวมการจัดการเรียนการสอนดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
จุดเดนและแนวทางเสริม
คณาจารยของหลักสูตรมีความมุงมั่นในการพัฒนานักศึกษาใหมีผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
คุณภาพอาจารยดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงวิชาการ ดังนั้นหลักสูตรควรทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล ใหมีความชัดเจน เพื่อสามารถเปนกรอบการดําเนินงานรวมถึงการประเมินแผนดวย และนําผล
การประเมินแผนไปปรับปรุง และพัฒนาตอไป
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดูไดจากผลการประเมิน
ของผูใชบัณฑิต
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เหมาะสม เกินเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
3. การออกแบบปรับปรุงสาระรายวิชาสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ในการรับนักศึกษา ตองกําหนดจํานวนรับที่ชัดเจน โดยดูจากสภาพความพรอมของอาจารยประจําที่มี
อยู และจํานวนรับที่ระบุไวใน มคอ. 2
2. การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาแรกเขา ตองสอดคลองกับปญหาของนักศึกษาแรกเขาที่ไดระบุ
ไวใน มคอ. 2 เพื่อจะไดแกปญหานั้นๆ และ ตองเชื่อมโยงกับพื้นฐานที่จําเปนในการเรีย นรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ํา และสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา
3. แผนจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาในกรณีผลการเรียนต่ํา ควรระบุวิธีแกไข เชน จัดระบบสอนเสริม
ใหกับนักศึกษาที่ออนดอยในบางรายวิชา
4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นั้น ควรระบุใหชัดเจน
วาเปนดานใดบาง เพื่อนําไปสูการพัฒนานักศึกษา ใหเปนบัณฑิตไดตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
รวมถึงการจัด Guest speaker ที่เปนเครือขายของหลักสูตร เพื่อใหประสบการณแกนักศึกษา
5. ควรสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยทุกทาน ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลของ สกอ.
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6. การกําหนดอาจารยผูสอน ควรระบุใหเห็นวา อาจารยมีความชํานาญดานไหนและใหสอนในรายวิชาที่
ตรงกับความชํานาญของอาจารย
7. ควรนํากระบวนการ การบริการวิชาการและการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เปนการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน รวมถึงการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา
8. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมิน
9. ผลการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู (เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู) และการทวนสอบ
ตองมีความสอดคลองกับ เพื่อใหไดการประเมินผลการเรียนรูที่แทจริง
10. ควรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนที่สงผลให
เกิดผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
11. ในการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูควรใหอาจารยมีสวนรวมดวย

ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
องคประกอบที่ 1
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความตองการในทองถิ่นไดอยางชัดเจน
2. หลักสูตรมีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จําเปน
สําหรับนักศึกษา
3. หลักสูตรมีการสื่อสารกับนักศึกษา ผูปกครองและองคกรภายนอกทีม่ ีประสิทธิภาพ ทําใหการพัฒนาคุณภาพเปนไปได
อยางทั่วถึง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรสามารถพัฒนาแนวทางในการทํางานรวมกับองคกรตางๆ ในทองถิ่นไดอยางเปนระบบมากขึน้ เพื่อที่จะ
สามารถทํางานรวม/ไดรับการสนับสนุนไดอยางยั่งยืน
2. หลักสูตรสามารถที่จะพัฒนาแผนงานเพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมและการศึกษาที่เปนรูปธรรม เพื่อสื่อสารกับ
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและองคกรภายนอก
3. หลักสูตรสามารถสื่อสารแนวทางในการเรียนการสอนนักศึกษาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของหลักสูตรใหกับสาธารณชน
เพื่อใหสามารถคัดเลือกนักศึกษาทีต่ รงกับความตองการของหลักสูตรไดอยางแทจริง
องคประกอบที่ 3
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมุงเนนการสรางอนาคตใหกับนักศึกษา ที่อาจจะมีทักษะทางดนตรีแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น
2. หลักสูตรมีการสื่อสารกับผูปกครอง และนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจถึงแนวคิดของหลักสูตรทีเ่ นนการใหโอกาส
สําหรับการศึกษาพัฒนาทักษะทางดนตรีไดอยางเต็มความสามารถ และสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบัน
3. มีการเพิ่มการเตรียมพรอมกอนการศึกษาโดยรุนพี่ภายใตการควบคุมของอาจารย
4. กิจกรรมครอบคลุมการพัฒนาทักษะของนักดนตรีในศตวรรษที่ 21 และสะทอนแนวคิดของหลักสูตรไดอยางชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรสามารถประชาสัมพันธแนวคิดของหลักสูตร เพื่อสรางความเขาใจสําหรับผูปกครองและนักศึกษาที่เขาเรียน
ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรียนไดอยางเหมาะสมมากขึ้น
2. หลักสูตรมีแนวทางในการสื่อสารกับผูปกครอง และผูใหทุนเพิ่มเติม ในประเด็นเรื่องการสนับสนุนนักศึกษาในดาน
การเงิน เพื่อใหสามารถเรียนไดจนจบการศึกษา และมีแนวทางในการสรางโอกาสในการทํางานใหกับนักศึกษา เพื่อเพิ่มรายได
องคประกอบที่ 4
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบริหารและพัฒนาอาจารย ทําใหมีอาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
1 ทาน และมีอาจารยที่สงผลงานแลวและอยูในกระบวนการการพิจารณาอีก 2 ทาน เนื่องจากมีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมใน
โครงการตํารา 84 ป เจาฟาวลัยอลงกรณ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. คณาจารยสามารถเพิ่มผลงานทางวิชาการที่นอกเหนือจากงานสรางสรรคไดเพิ่มเติม สําหรับปการศึกษาตอไป
องคประกอบที่ 5
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการปรับใหสอดคลองกับมคอ.1 ในสาขาดุรยิ างคศิลป รวมทั้งมีรายวิชาที่พัฒนาใหมีความสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของศาสตรในปจจุบนั อาทิ รายวิชาการเรียนรูเชิงผลิตภาพ การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณิชย เปนตน
2. หลักสูตรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานดนตรีจากภายนอกที่เปนมืออาชีพ มาเปนวิทยากรใหความรู และประสบการณ
ใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
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3. หลักสูตรใหความสําคัญกับการประเมินโดยบุคคลภายนอกที่มีประสบการณกับการทํางานในชีวิตจริงของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. พัฒนาระบบการทวนสอบใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการของการใหขอมูลปอนกลับเพื่อการ
ปรับปรุงของนักศึกษา
2. ควรเพิ่มใหมีการบูรณาการในระดับการเรียนการสอน หรือการทํางานวิชาการ ในรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร
องคประกอบที่ 6
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรไดรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย ผูปกครองนักศึกษา และองคกรสวนทองถิ่น ผานกิจกรรมดนตรีที่
หลักสูตรไดเผยแพรอยางตอเนื่อง
2. หลักสูตรมีการจัดทําแผนการแสดงดนตรีตลอดป เพื่อเปนการสื่อสารใหกับมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอกไดมีความ
เขาใจถึงศาสตรทางดานดนตรี ซึ่งทําใหไดรับการสนับสนุนทั้งในเรื่องของกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3. หลักสูตรควรมีการจัดทําแผนเพื่อจัดหาพื้นที่การแสดงถาวรเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อที่จะสามารถพัฒนา
คุณภาพในการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางแทจริง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีการจัดทําแผนเพื่อจัดหาพื้นที่การแสดงถาวรเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อที่จะสามารถพัฒนา
คุณภาพในการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางแทจริง

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมีอัตราการไดงานทําสูงที่ตรงตาม
สาขาวิชา
2. หลักสูตรมีกระบวนการเรียนการสอนแบบเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) อยางเปนรูปธรรม
และบูรณาการรวมกับสื่อออนไลน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษา ควรจัดกอนการเปดภาคเรียนโดย
อาจเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม เชน การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยสื่อออนไลน
2. ควรเก็บขอมูลเกี่ยวกับระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษ ตั้งแต ปที่ 1- ปที่ 4 เพื่อมาใชพัฒนา
นักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
3. ควรวางแผนการพัฒ นาบริ หารอาจารยตามความเชี่ยวชาญรายบุคคล ที่สอดคลองกับกลุมเนื้ อหา
รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. ควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งผลงานวิจัยเดี่ยวและวิจัยกลุม
5. ควรกํากับติดตามใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอกตามแผนการบริหารอาจารย
6. ควรกําหนดรูปแบบการทวนสอบใหเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา
7. ควรวางแผนการการจั ดการเรี ยนการสอนที่เนน การบูรณาการ การวิจัย การบริการวิช าการ และ
ศิลปวัฒนธรรม และกําหนดราชวิชาที่รับผิดชอบใหชัดเจน กอนเปดปการศึกษา
8. หลักสูตรควรรวบรวมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสืบคนไดงายในระบบออนไลน
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
องคประกอบที่ 1
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการเรียนรูในศตรวรรษที่ 21 ที่
เขมแข็ง
2. มีสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรมีการปรับวิธีการเขียน มคอ.7 ใหเห็นผลการดําเนินงานและใสเอกสารหลักฐานใหตรงหัวขอ และ
ระบุรายละเอียดของเอกสารหลักฐานใหชัดเจน โดยเฉพาะ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. บัณฑิตสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ และสามารถประยุกตความรูในอาชีพไดอยาง
เหมาะสม
2. มีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
3. นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อนําความรูสูชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม
4. หลักสูตรมีกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานตามกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
5. หลักสูตรมีการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและมีราคาสูง เพื่อใชรองรับกับโปรแกรมตัดตอที่
ทันสมัยและสอดคลองกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆของหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรระบุกระบวนการ/ระบบกลไกที่เห็นเปาหมายหรือกฎเกณฑในการบริหารและพัฒนาอาจารยใหมี
ความชัดเจน
2. อาจารยประจําหลักสูตรควรพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
3. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ควรวิเคราะหปญหาแรกเขาจาก มคอ.2 และปญหาจากการ
สัมภาษณ มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตลอดจนการประเมินผลที่ชัดเจน
4. หลักสูตรควรมีการติดตามและพัฒนารายวิชาใหมีนวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัยอยูเสมอ
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
จุดเดนและแนวทางเสริม
หลักสูตรมีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชชุมชนเปนฐานเรียนรูใหแกนักศึกษาไดปฏิบัติจริง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีการกํากับติดตามแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยเพาะการของตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
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2. ควรผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดมีการตีพิมพเผยแพรผลงานอยางตอเนื่องทุกป รวมทั้ง
การเพิ่มพูนความรูที่เนนในดานวิชาการและวิชาชีพในศาสตรของหลักสูตรใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. หลักสูตรควรมีการสํารวจและวางแผนรวมกันในรายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัตผลให
ชัดเจน ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.5
4. ควรสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทุกชั้นป และควรเชื่อมโยงกับการทํางานในสายวิชาชีพ
ที่ไดระบุไวใน มคอ.2
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีการแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑสกอ.2558 และควรพิจารณา
ถึงคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยเฉพาะผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในศาสตรของหลักสูตร
2. ในป 2561 ใหหลักสูตรเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยออกแบบใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไดวใน มคอ.2
นักศึกษา
1. หลักสูตรควรทบทวนแผนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาแรกเขาโดยจัดกิจกรรมทางวิชาการ
พื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรายวิชาในหลักสูตร
2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ใหเชี่นมโยงกับสาย
วิชาชีพที่ไดกําหนดไวใน มคอ.2ของหลักสูตร
อาจารย
1. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรควรใหสอดคลองกับปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อ
นําไปสูการวางแผนพัฒนาอาจารยอยางเหมาะสม
2. ควรทบทวนแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนําผลมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรควรใหครอบคลุมตอกระบวนการที่ได
ดําเนินการใหกับอาจารย
หลักสูตร
1. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงสาระรายวิชา ใหมีความทันสมัยตลอดเวลา
2. ควรมีการวางแผนวิธีการและหลักเกณฑในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหชัดเจนตามที่ระบุไวใน มคอ.2
3. ควรมีการสํารวจรายวิชาและวางแผนรวมกันในการบูรณาการ กับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให
ชัดเจน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- ควรทบทวนแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวของกับหลักสูตรเพื่อนําผลการ
ประเมินมาจัดหาสิ่งสนับสนุนใหเพียงพอและเหมาะสม
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7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
จุดเดนและแนวทางเสริม
องคประกอบที่ 2
1. เรื่องคุณภาพบัณฑิต คะแนน 4.57 ระดับคุณภาพดีมาก แตอยางไรก็ตามควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใชประเมินคุณภาพของบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
องคประกอบที่ 2
2.1 ควรเพิ่มการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยา นอกเหนือจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
องคประกอบที่ 3
ขอ 3.1
1. จัดโครงการเพื่อใหความรูแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพทางจิตวิทยา ความรูเกี่ยวกับจิตวิยา และการปรับตัว
(เตรียมความพรอมนักศึกษา) ควรจัดการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษานอกเหนือจาการปฐมนิเทศ
2. ควรประเมินกระบวนการรับนักศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ และแสดงการปรับปรุงทั้ง 3 รูปแบบ
3. ควรมีการปรับแผนการรับนักศึกษาและใชวิธีการเชิงรุกใหมากขึ้นและมีการแนะนําอาชีพที่เกิดขึ้นหลัง
สําเร็จการศึกษาง
ขอ 3.2
1. ควรเพิ่มการวิเคราะหคุณลักษณะที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูในศตรรษที่ 21
2. ควรเพิ่มการวิเคราะหคุณลักษณะนักจิตวิทยาที่เหมาะสมในศตรรษที่ 21 และระบุในโครงการที่พัฒนา
นักศึกษา
3. เนนการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมหรือโครงการตางๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ขอ 3.3
1. ควรศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันเพื่อหาทางปองกันและแกไข
องคประกอบที่ 4
ขอ 4.1
1. ควรทําแผนพัฒนาบุคลากรใหครอบคุมการศึกษาตอ การอบรม และการขอตําแหนงทางวิชาการ มีการ
กํากับติดตามผล
2. ควรอธิบายระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประหลักสูตรใหชัดเจน
3. ควรจัดทําโครงการรองรับแผนพัฒนาที่จัดทําไว
4. ระบบการบริหารอาจารยควรมีระบบอื่นนอกเหนือจากจัดภาระงาน เชน การสรางขวัญและกําลังใจ
การที่จะธํารงรักษาบุคลากร ฯลฯ
5. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเกณฑการประเมินอาจารยใหเหมาะสมเพื่อลดการลาออก
ขอ 4.2
1. ใหมีการกํากับติดตามการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
ขอ 4.3
1. เสนอมหาวิทยาลัยทราบอัตราการลาออกของอาจารยในหลักสูตร
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องคประกอบที่ 5
ขอ 5.1
1. ควรปรับการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร
2. ควรมีการปรับเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยนอกเหนือจาการปรับการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ
ขอ 5.2
- ควรออกแบบวิธีการประเมินกระบวนการกําหนดตัวผูสอนและการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน
ขอ 5.3
1. ควรเนนการประเมินรายวิชา
2. ควรใชเครื่องมือในการทวนสอบที่หลากหลายและสามารถสรุปสภาพจริงได
องคประกอบที่ 6
- ควรปรับปรุงเครื่องมือประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหชัดเจน
ขอเสนอแนะในภาพรวม
1. ควรปรับการเขียน SAR แสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจนสอดคลองกับเกณฑการประเมิน
2. ควรแสดงขอมูลแยกตามแขนงวิชา เชน ขอมูลการรับเขา ขอมูลการสําเร็จการศึกษา
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. โครงการ/กิจกรรม มีความเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ทําใหเห็นแนวโนมความยั่งยืนของชุมชน
2. คณาจารยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเปนเอกภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การเปลี่ยนแปลงของอาจารยประจําหลักสูตรบอย อาจจะมีผลตอโครงสรางของรายวิชาในหลักสูตร
ดังนั้นสาขาวิชาควรจัดทําแผนในการรับและพัฒนาอาจารยในระยะยาว
2. ควรสรางความเขาใจในการสํารวจความคิดเห็นผูใชบัณฑิตและสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยาง
ชัดเจน โดยการใชชองทางที่หลากหลาย
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โดยนั กศึ กษาได รับ ทุ นสรา งสรรค ศิล ปะนิ พนธมูล นิธิ พลเอกเปรม ติณสูล านนท จํานวน 1 คน และไดรับการ
คัดเลือกใหเขารวม โครงการดาวเดนบัวหลวง ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จํานวน 2 คน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนาศักยภาพของตนเองในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. หลักสูตรควรมีการกําหนดคาเปาหมายของระบบใหชัดเจนและมีการกําหนดเกณฑหรือเครื่องมือใน
การประเมินที่เหมาะสม เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จุดทีค่ วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การเขียนรายงานควรเขียนใหสอดคลองกับระบบและกลไกที่กําหนดไว แตยังขาดความชัดเจนในการ
นําผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงที่เปนรูป
ประธรรม
2. ควรมีเครื่องมือวัดที่ชัดเจนในการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่ตองสะทองและวัดใหไดถึงการ
พัฒนาความรูความสามารถและทักษะตางของนักศึกษาไดอยางไร
องคประกอบที่ 2
ขอ 2.1
(1) การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบัณฑิต ควรใหมีสัดสวนที่เหมาะสมตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษามากกวารอยละ 50 และควรนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนรูแตละ
ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.2
ขอ 2.2
(1) ควรมีการทบทวนแบบสํารวจบัณฑิตที่ไดงานทําในประเด็น (จํานวนบัณฑิตที่ยังไมไดทํางาน ไมนับ
รวมอุปสมบทและเกณฑทหาร) โดยควรจะมีนิยามศัพทเพื่อใหบัณฑิตเขาใจในประเด็นคําถาม
(2) ควรมีการสํารวจเชิงลึกเกี่ยวกับบัณฑิตที่ไดงานทําในประเด็นการทํางานไมตรงสาขาที่เรียนและ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการไดมากขึ้น
องคประกอบที่ 3
ขอ 3.1
(1) หลักสูตรควรมีการทบทวนแผนของนักศึกษาแรกเขาโดยนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมของปที่
ผานมามาพิจารณารวมกันวางแผนและควรจัดกิจกรรมทางวิชาการพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรายวิชาในหลักสูตร
นอกเหนือจากการปฐมนิเทศ
ขอ 3.2
(1) ควรมีการทบทวนการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาแต
ละชั้ น ป ใ ห ชั ด เจนและควรวั ด ผลความสํ า เร็จ ของกิ จ กรรมทั้ ง เชิง ปริม าณและเชิ ง คุณ ภาพที่ ไ ดกํ า หนดไวตาม
วัตถุประสงค
(2) การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตรรษที่ 21 ควรเชื่อมโยงกับการทํางานในสายวิชาชีพที่
ไดกําหนดไวใน มคอ.2
องคประกอบที่ 4
ขอ 4.1
(1) ควรมีการทบทวนแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคและรวมกันหาแนวทางแกไขปรับปรุง
(2) ควรผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดเพิ่มพูนความรูในดานวิชาการและวิชาชีพที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
องคประกอบที่ 5
ขอ 5.1
(1) ควรมีการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชาโดยมรการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา
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ขอ 5.2
(1) รายวิ ช าที่ บู ร ณาการกั บ การวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปและวั ฒ นธรรม ควรกํ า หนด
วัตถุประสงคการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลความสําเร็จใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนและระบุไว
ใน มคอ3. และ มคอ.5
ขอ 5.3
(1) ควรทบทวนกระบวนการ วิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ใหสอดคลองกับที่ระบุไวใน มคอ.2
องคประกอบที่ 6
(1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูควรใหสอดคลองกับ
ความตองการและบริบทของหลักสูตรมากกวาระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดผลการประเมินที่สอดคลองกับ
ความตองการของอาจารยและนักศึกษาตอหลักสูตร
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การเก็บแบบสํารวจหลักสูตรควรจัดเก็บขอมูลการมีงานทําของนักศึกษา หลังจากจบการศึกษาดวย
ตนเอง เพื่อใหไดความคาความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
2. ทางหลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหไดตามแผนที่กําหนดไวใน มคอ. 2
3. หลักสูตรควรวางแผนหรือกลยุทธที่นักศึกษาเขามาแลวเรียนอยูกับหลักสูตรจนครบใหนักศึกษาคงอยู
4. ควรสงเสริมและสนันสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานนานาชาติ และฐาน TCI
5. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาในระดับปริญญาเอก
6. ควรมีการบูรณาการดานวิจัย ดานทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม ดานบริการวิชาการ เขากับการเรียนการสอน

ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1.คณาจารยในหลักสูตรมีคุณวุฒิที่หลากหลายที่สัมพันธกับงานดานสาธารณสุข
2.คณาจารยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ควรมีการวิเคราะหและสังเคราะหผลที่ไดจากการประเมินผลลัพธตามแบบประเมินตางๆ ใหชัดเจนและ
นํามาปรับปรุงใหเห็นจนเปนรูปธรรม
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ทีมงานมีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการทํางานเปนทีม
2. อาจารยมีปริมาณผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
วิเคราะห และพัฒนาแบบประเมิน Learning Outcome แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ
ความพึงพอใจของอาจารย ใหสอดคลองกับบริบทของหลักสูตรและนําผลการประเมินมาใชในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน

ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีแผนในการพัฒนาตนเองรายบุคคลและมีการติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง
2. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการใหครบทุกคน ตลอดจนมีการวางแผนให
อาจารยไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการเพื่อความกาวหนาในแวดวงวิชาชีพ
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารยประจําหลักสูตรยังขาดคุณวุฒิปริญญาเอก และการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2. อาจารยทุกคนควรจะมีการทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
3. หลักสูตรควรจะมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร ของตัวบงชี้ตาม
องคประกอบ 4.1 และ 4.2
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุดเดนและแนวทางเสริม
-หลักสูตรไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในรูปของการใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยเฉพาะการลงนามบันทึกความรวมมือกับโรงแรมที่พักชั้นนํา ระดับมาตรฐานสากล
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
-หลักสูตรควรใชจุดเดนจากการที่เปนหลักสูตรมุงเนนจากการปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการ จัดการ
เรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรนํารองในรูปแบบ WIL เพื่อเปนหลักสูตรตนแบบสําหรับหลักสูตรอื่นใน
มหาวิทยาลัยในการประยุกตและพัฒนาตอไป
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา)
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยมีผลงานตีพิมพในทุกระดับ
2. หลักสูตรมีความนาสนใจเนื่องจากเปนหลักสูตรที่เปดเปนที่แรกในประเทศ ควรปรับชื่อหลักสูตรให
ตรงตอความตองการของผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรสนับสนุน สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองใหไดคุณวุฒิที่สูงขึ้น
2. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร สงผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ
3. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยสงผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
4. การเขียนรายงานประเมินตนเองยังไมชัดเจนในบางประเด็น
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5.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรจัดทําเปนแผนในการพัฒนาสงเสริมอาจารย และการประเมินผล
2. ควรจัดทําภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรในดานตางๆ เชน ภาระงานสอน งานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และการประเมินผล
3. ควรตั้งเกณฑของหลักสูตรในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหชัดเจน เพื่อที่จะไดประเมินผลได
อยางสอดคลอง
4. ควรรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิทยานิพนธใหชัดเจน
5. ควรจัดทํารายละเอียดกิจกรรมในศตวรรษที่ 21 และประเมินผลการดําเนินงาน
6. ควรมีระบบในการดําเนินงาน กระบวนการเรียนการสอนในระดับ ป.โท ใหครบทุกประเด็น
7. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานในการประเมินผูเรียนใหครบทุกประเด็น
8. ควรรายงานผลการดําเนินการเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และประเมินกระบวนการเพื่อใหได
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-อาจารยประจําหลักสูตรมีความตั้งใจที่จะดําเนินการหลักสูตรใหมีมาตรฐานและคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารยควรมีผลงานวิชาการของตนเองที่มากกวารวมกับนักศึกษา และควรตีพิมพและนําเสนอใน
วารสารที่มีคาน้ําหนักที่สูงขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการขอตําแหนงทางวิชาการ
3. อาจารยในหลักสูตรควรทําความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหสอดคลอง
กับคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑของ สกอ.
4. ควรทําความรวมมือ (MOU) กับหนวยงาน อคกร ชุมชน ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมดานการเรียนการสอน การวิจัย
และการบูรณาการ
5. ควรมีการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ 5 ใหมีรายละเอียดและมีการทวนสอบ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการ
จัดทํา มคอ.7 ที่สมบูรณ
7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑทุกคน
2. มีหองคลินิกวิจัย/หองใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่ใชงานจริง และมีสวนงานอื่นมาขอใช
บริการดวย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อาจารยควรติดตามผลการดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาอยางใกลชิด
เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่วางไว
2. อาจารยควรสงผลงานตีพิมพ/ตํารา เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. ปรับการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหเปนกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน
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8.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยและนักศึกษามีผลงานตีพิมพเปนจํานวนมาก
2. อาจารยมีประสบการณสอนและการวิจัยที่สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร
3. อาจารยมีผลงานที่ไดรับการอางอิงในฐาน TCI
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยเสนอผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรเพิ่มการตีพิมพผลงานวิจัย/วิชาการในฐาน
Scopus และนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. อาจารยในหลักสูตรควรวางแผนการติดตามผลงการดําเนินการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาอยาง
ใกลชิด เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่วางไว
9.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- ควรจัดทําเปนแผนในการพัฒนาสงเสริมอาจารย และการประเมินผล
- ควรจัดทําภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรในดานตางๆ เชน ภาระงานสอน งานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และการประเมินผล
- ควรตั้งเกณฑของหลักสูตรในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหชัดเจน เพื่อที่จะไดประเมินผลได
อยางสอดคลอง
10.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรเปนหลักสูตรที่มีความบูรณาการศาสตรทางดานสิ่งแวดลอมที่มีความหลากหลาย เชน
ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และ สิ่งแวดลอมศึกษา
2. มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดานที่แตกตางกัน
3. คณาจารยมีความเอาใจใสดูแลนักศึกษาเปนอยางดี
4. มีกิจกรรมเสริม ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง และสามารถนํามาพัฒนาตนเองได
(Productive learning)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. สงเสริมใหนักศึกษาตีพิมพผลงานในฐาน TCI ที่มีคาน้ําหนักที่สูงขึ้น หรือนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2. สงเสริมใหนักศึกษาเขียนผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง
3. อาจารยในหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการนอยควรสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น
4. อาจารยควรเพิ่มผลงานวิชาการจากงานวิจัยของตนเอง
5. หลักสูตรควรไดรับการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอและพรอม
ใชงาน

