
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป  
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. การกําหนดเปาหมายในแตละตัวบงชี้ ควรมีความเฉพาะเจาะจงสะทอนการทํางานของหลักสูตร 

และออกแบบระบบและกลไกใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารยท่ีมุงเนนการสงเสริมใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
จุดเดน 
1.  คณาจารยมีศักยภาพ มุงม่ันและรวมพลังกลมเกลียวในการทํางานพัฒนาผูเรียนท่ีสําคัญ คือ มีการ

ชวยเหลือสนับสนุนการขอผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
2.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เนน 

Productive Learning  
3.  มีระบบใหนักศึกษาไดเก้ือกูลกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน และตอยอดกันและกัน 
4.  คณาจารยไดรับความไววางใจจากหนวยงานระดับชาติ ทําใหไดรับการมอบหมายใหทํางานวิจัย 

และงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
แนวทางปรับปรุง 
1.  ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
2.  ควรจัดกลุมหรือหมวดหมูของแตละองคประกอบในการเขียน มคอ.7 ใหมีความชัดเจน และ

สอดคลองกับแตละประเด็นใหมากข้ึน 
3.  ควรนําผลประเมินจากผูใชบัณฑิตมาทบทวน เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน เชน ดาน

ความรูภาษาอังกฤษ 
  
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. อาจารยมีความมุงม่ันและพัฒนางานเพ่ือใหนักศึกษามีศักยภาพตามจุดมุงหมาย 
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลากหลายท้ังกิจกรรมเสริมและกิจกรรมในรายวิชาท่ีเปดโอกาสให

นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและชุมชน มีโอกาสไดเรียนรูจากบริบทท้ังในและตางประเทศ 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. หลักสูตรควรศึกษาเกณฑการประเมินใหชัดเจนและนําเสนอขอมูลใหตรงกับองคประกอบ 
2. ควรกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจนวัดไดท่ีอิงมาตรฐานระดับสากล ท้ังการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. ควรสรางผลงานวิชาการของอาจารยใหสอดคลองกับศาสตรท้ังทางวิทยาศาสตร และ

ศึกษาศาสตร 
4. การพัฒนาวิชาชีพของคณาจารยควรสอดคลองกับศาสตรท้ังทางวิทยาศาสตรและศึกษาศาสตร 
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4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
จุดเดน 
1. หลักสูตรมีการวางแผนการรับนักศึกษาท่ีมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนทําใหสามารถรับนักศึกษาได

ตามแผนหลักสูตรท่ีกําหนด 
2. หลักสูตรไดมีแนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย

มีการจัดกิจกรรมท่ีหลายหลายท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรมีระบบการบริหารสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล  เชน การใหทุนสนับสนุน

การวิจัย การใหอาจารยไปศึกษาตอ การใหอาจารยไดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพรวมถึงมีการประเมิน
กระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนําผลการประเมินไปปรับปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนจัดทําและเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการ

กําหนดตําแหนงผลงานทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
2. หลักสูตรควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานหองสําหรับจัดเก็บอุปกรณและหองปฏิบัติการ

ทางคณิตศาสตร 
3. หลักสูตรควรมีการกําหนดกลยุทธในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหคงอยูและสําเร็จการศึกษาตาม

แผนท่ีกําหนดไว 
 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
จุดเดน 
1. หลักสูตรมีการวางแผนการรับนักศึกษาท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการกําหนดระบบและกลไกท่ี

ชัดเจน 
2. หลักสูตรไดมีแนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย

นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการเรียน   การสอน และมีโครงการความรวมมือ ในระดับตางประเทศ 
3. หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปนเจาของภาษา และมีอาจารยท่ีมีประสบการณการสอนท้ัง

ในและตางประเทศ  
4. หลักสูตรมีระบบการบริหารสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล  เชน การใหอาจารยได

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพรวมถึงมีการประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนจัดทําและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในฐานขอมูลท่ี

ไดรับการยอมรับ เชน TCI 1 TCI 2 Scopus ISI   เพ่ือนําไปสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน
ตอไป 

2.  หลักสูตรควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา  
3. หลักสูตรควรมีการกําหนดกลยุทธในการรักษาจํานวนนักศึกษาใหคงอยูและสําเร็จการศึกษาตาม

แผนท่ีกําหนดไว 
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6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
-อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ขอเสนอแนะ) 
1. ควรเขียนแยกประเด็นระบบและกลไกในเรื่องการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร/การ

บริหารอาจารย/การสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหชัดเจน 
2. การพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรควรมีการพัฒนาทางดานวิชาชีพปฐมวัยดวย 
3. ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอดานการศึกษาปฐมวัยในระดับท่ีสูงข้ึน 
4. หลักสูตรควรมีการสอบถามบัณฑิตเพ่ิมเติมในกรณีท่ียังไมไดงานทํา 
5. ควรเพ่ิมกิจกรรมการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษาใหมีความหลากหลาย 
6. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรจัดกิจกรรมให

ครอบคลุม 3 กลุมทักษะใหชัดเจน  ไดแก 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ  

7. ควรมีกระบวนการดําเนินการตอผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาใหชัดเจนมากข้ึน 
8. ในการปรับปรุงหลักสูตรควรมีการวิเคราะหขอมูลและออกแบบหลักสูตรใหมีความทันสมัยตอ

สถานการณปจจุบัน ในยุคไทยแลนด 4.0 
9. ในการปรับปรุงหลักสูตรควรมีการพัฒนารายวิชาใหมๆท่ีตางจากหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง 

2556) 
10. ควรมีการวางแผนในการทวนสอบใหครบ 100% กอนการปรับปรุงหลักสูตร 
11. ควรวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการของอาจารยและ

นักศึกษา 
12. ควรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู (ขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจ 3 ป ยอนหลัง) 
13.  

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
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9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามศาสตรการสอนภาษาจีน โดยมีสัดสวนของอาจารยชาวไทย

และอาจารยชาวจีนอยางเหมาะสม  
2. หลักสูตรมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Central China Normal University เมืองอูฮ่ัน ประเทศ

จีน ทําใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษาไดไปศึกษาระยะสั้น  
3. หลักสูตรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา  
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง   
1. อาจารยประจําหลักสูตรควรพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และควรทําผลงานทาง

วิชาการอยางนอยคนละ 1 เรื่อง ตอป  
2. เนื่องจากหลักสูตรถึงวงรอบของการพัฒนาและปรับปรุง จึงควรเตรียมการปรับปรุงใหพรอมในทุก

มิติ เชน การทําผลงานทางวิชาการ ขอมูลพ้ืนฐานจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย   
 
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

จุดเดนและแนวทางเสริม 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในหลายดาน เชน ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยี การ

สรางนวัตกรรมท่ีไดจากเรียนการสอน 
2.   มีกระบวนการรับสมัครเชิงรุก ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
3.  ความลุมลึกและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรและการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอนของคณาจารยของหลักสูตรและความสามารถในการถายทอดสูนักศึกษา  
4.   หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอท่ีสงเสริมใหนักศึกษานําไปใชในกระบวนการเรียนการ

สอนเฉพาะศาสตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรกระตุนใหนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารท่ีอยู

ในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตรในการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีผลงานเปนท่ียอมรับ 

2. หลักสูตรควรนําผลงานประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติจากความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตมาพิจารณาเพ่ือปรับกระบวนการเรียนการสอนหรือการพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพตามความตองการของผูใชบัณฑิต เชน ดานทักษะทางปญญา ในประเด็นความเชื่อมโยง
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บูรณาการจากทฤษฎีมาสูการปฏิบัติ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสารถในการคิด แกปญหาอยางเปน
ระบบ การใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรู และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ควรมีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา  
4. ควรสงเสริมใหนักศึกษานํานวัตกรรมท่ีไดจากเรียนการสอนไปใชประโยชนกับชุมชนทองถ่ิน

นอกเหนือจากนําเสนอในงานประชุมวิชาการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. ควรสงเสริมใหนักศึกษานํา Productive Leaning ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติซ่ึงจะชวยใหเกิดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ   
6. หลักสูตรควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพตนเองท้ังดานเทคโนโลยี ดาน

ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาอาจารย และอาจารยสามารถนําความรูไปประยุกตในการ
พัฒนานักศึกษาตอไป 

7. จากขอมูลท่ีพบวามีบัณฑิตจบ 9 คน คิดเปนรอยละ 27 ซ่ึงถือวามีความกาวหนาในระดับท่ีนาพอใจ
ถาเทียบกับปกอน นั้นแสดงวาไดใชกลยุทธและแนวทางท่ีเหมาะสมซ่ึง หากเพ่ิมกลยุทธ/แนวทางการชวยเหลือ
ใหชัดเจนข้ึนเขมขนข้ึนโดยเฉพาะการใหนักศึกษามาทําปฏิทินการทํางานอยางชัดเจนและกําหนดแนวทางการ
กํากับติดตามท่ีชัดเจน อีกท้ังการจัดโครงการสัมมนาวิทยานิพนธใหมีความถ่ีมากข้ึน 

8. ควรสงเสริมใหมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับศาสตร เพ่ือใชในการคนควาในการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1.   นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในหลายดาน เชน ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยี 

การสรางนวัตกรรมท่ีไดจากเรียนการสอน 
2.   มีกระบวนการรับสมัครเชิงรุก ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. การวางระบบการสอนท่ีเนนการสอนเปนทีม การใชเทคโนโลยีในการอสน และการเรียนรูผาน

เทคโนโลยี ตลอดจนการสอนท่ีเนน การสรางนวัตกรรมท่ีเชื่อมโยงกับนโยบายของกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย และการเนนการเรียนรูภาษาอังกฤษเผื่อใหสามารถสืบคนเนื้อหาสาระไดดีเปนสิ่งท่ีดี ที
หากทําอยางเขมขนจะทําใหเกิดคุณภาพท่ีดี  

4.  ความลุมลึกและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตรและการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารยของหลักสูตรและความสามารถในการถายทอดสูนักศึกษา  

   5.   หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอท่ีสงเสริมใหนักศึกษานําไปใชในกระบวนการเรียน
การสอนเฉพาะศาสตร 
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จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหนักศึกษาทําผลงานไปตีพิมพเผยแพรในระหวางเรียนแลว ควรกระตุนให

นักศึกษารีบ ดําเนินการทําวิทยานิพนธ และนําผลงานไป 
ตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือเปน

แนวทางใหผูสําเร็จการศึกษา นําไปตอยอดในการพัฒนาตนเองดานวิชาการตอไป 
2. ควรมีกระบวนการสงเสริมใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา  
3. ควรสงเสริมใหนักศึกษานํานวัตกรรมท่ีไดจากเรียนการสอนไปใชประโยชนกับชุมชนทองถ่ิน

นอกเหนือจากนําเสนอในงานประชุมวิชาการใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ควรสงเสริมใหนักศึกษานํา Productive Leaning ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติซ่ึงจะชวยใหเกิดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ   
5. หลักสูตรควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพตนเองท้ังดานเทคโนโลยี ดาน

ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาอาจารย และอาจารยสามารถนําความรูไปประยุกตในการ
พัฒนานักศึกษาตอไป 

6. จากขอมูลท่ีพบวาไมมีบัณฑิตจบการศึกษาในปการศึกษา นั้น สาขาควรทบทวนกระบวนการและ
เพ่ิมกลยุทธในการชวยเหลือการทําวิทยานิพนธ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการทําวิจัยใหมากข้ึน 
สําหรับกิจกรรมการเชื่อมโยง เนื้อหาสาระท่ีเรียนรูกับการทําวิทยานิพนธและการทําวิทยานิพนธ และ การทํา
บทความนั้นเปนสิ่งท่ีดีซ่ึงตองทําตอไปอยางตอเนื่องในทุกภาควิชา 

7. ควรสงเสริมใหมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับศาสตร เพ่ือใชในการคนควาในการเรียนการสอนและการวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
1.  ดําเนินการครบถวน มีการบริหารงานตามเกณฑมาตรฐาน 12 ขอ 
2.  ผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  พัฒนาใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และไดรับตําแหนงทางวิชาการ 
2.  ปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1.  นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน 
2.  อาจารยมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตรงตามสาขา 
3.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
4.  มีหองปฏิบัติการท่ีตอบสนองตอกระบวนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  มีกิจกรรมและโครงการในการพัฒนานักศึกษาท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
2.  มีการสงเสริมการทําวิจัยและการทําผลงานทางวิชาการ 
3.  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4.  มีการจัดระบบหองปฏิบัติการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. อาจารยประจําหลักสูตรเปนคนรุนใหมท่ีพรอมทุมเทกับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรตองทําความเขาใจอยางลึกซ้ึงเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และ มคอ.1 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
2. หลักสูตรควรเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษาโดยเฉพาะทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความ

จําเปนตอการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
 แนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรตองจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีสะทอนคุณภาพของบัณฑิตเปนการ

เฉพาะของหลักสูตร 
2. หลักสูตรตองจัดใหมีการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล ตามศักยภาพและ

ขอจํากัดของนักศึกษา 
3. หลักสูตรตองบูรณาการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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4. หลักสูตรตองวิเคราะหและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
5. หลักสูตรควรกําหนดรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความหลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะ

ของรายวิชา 
 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
1.  หลักสูตรมีการบูรณาการโครงการกับรายวิชาท่ีสอนโดยระบบกิจกรรมโครงการสอดคลองกับ มคอ.

3 และมีการสรุปผลรูปแบบ มคอ.5 จํานวนหลายโครงการ 
2.  อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการมากข้ึนและควรสงเสริมใหอาจารยจัดทําตําราหรือผลงาน

วิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
3.  หลักสูตรสามารถนําประเด็นท่ีนักศึกษาประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาปรับปรุงไดทันที 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
2.  ควรควบคุม ดูแลและใหคําปรึกษากับนักศึกษาอยางใกลชิดเพ่ือทําใหอัตราการคงอยูเพ่ิมข้ึน 
3.  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรอยูใหครบวาระ 4 ป แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของ

หลักสูตร และคณะฯ 
4. ในรอบการประเมินหนาควรระบุตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ในแผน

ปฏิบัติงานใหครอบคลุมการบริหารหลักสูตร 
 
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลท่ีชัดเจนท้ังเรื่องตําแหนงทางวิชากร คุณวุฒิทางวิชาการ และ

ผลงานทางวิชาการและควรติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. ควรพัฒนาผลงานทางวิชาการเขาสูฐานขอมูลท่ีเปนระดับนานาชาติใหมากข้ึน 
3. ควรมีระบบการติดตามการไดงานทําของบัณฑิตหลายชองทาง เนื่องจากตัวเลขการมีงานทําคอนขาง

ต่ํา ซ่ึงบัณฑิตอาจมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถาม 
4. ควรลดอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน (ปจจุบัน อาจารย 1 คน ตอ 

นักศึกษา 28 คน) 
5. ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานศตวรรษท่ี21ในหองเรียน ใหไดรับการพัฒนาทุกชั้นปอยางเทา

เทียมกัน และควรนําเสนอขอมูลใหเขาใจงาย 
6. ควรนําผลการประเมินผูสอนแตละรายวิชามาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
7.  ควรทําความเขาใจในความหมายของผลงานเชิงประจักษ (productive learning) ใหถ่ีถวนถองแท 

และผลงานท่ีเกิดข้ึนควรเกิดข้ึนจากรายวิชาของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
8.  ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ควรมีการกําหนดเครื่องมือ รายวิชา และวิธีการ ใหครอบคลุมตามกรอบ

มาตรฐานท่ีนําเสนอไวใน มคอ.2 
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9.  ควรมีแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีชัดเจนใหเหมาะสมและเพียงพอของกลุมอาจารยและ
นักศึกษา 
 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. อาจารยมีการพัฒนาตัวเองดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
2. หลักสูตรจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และชุมชนท้ังในและ

ตางประเทศ 
3. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรระดับชาติ/นานาชาติ 
4. การสรางเครือขายผูปกครองเพ่ือใหผูปกครองและอาจารยรับทราบปญหาและแลกเปลี่ยนขอมูลได

รวดเร็ว 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

  1. หลักสูตรควรพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ 
  2. มีแผนรองรับเพ่ือการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 
  3. ตองมีการประชาสัมพันธหลักสูตร/นโยบายเริงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
  4. มีแผนการจัดการนักศึกษาใหมโดยมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดานเคมี คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ และรายการอาหารแลกเปลี่ยน 
  5. ควรมีการวิเคราะหความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  6. ควรมีความรวมมือกับสาขาท่ีเก่ียวของในการใชเครื่องมือและอุปกรณรวมกัน 
  7. เพ่ิมรายวิชาเลือก/เลือกเสรี ตามความสนใจของนักศึกษา 
  8. ควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาเพ่ือเตรียมนักศึกษาในการเขาสูวิชาเฉพาะ 
  9. การกระจายชั่วโมงการฝกงานใหเหมาะสม เพ่ือโอกาสไดงานเพ่ิมข้ึน 

 
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกครบทุกคน 
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีการดําเนินงานการจดอนุสิทธิบัตรเปนจํานวนมากและสอดคลองตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย คือ Productive learning 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการตั้งคาเปาหมายท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ท้ังนี้ในการประเมินกระบวนการควรประเมิน

เทียบกับคาเปาหมายท่ีตั้งไว เพ่ือใหสามารถชี้วัดผลการดําเนินการท่ีแทจริงได 
2. ควรสงเสริมความรวมมือของอาจารยประจําหลักสูตรใหมีความรวมมือกันในการบริหารงานหลักสูตร

เพ่ิมข้ึน 
3. ควรวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเขาเรียนในหลักสูตร

ไดตามจํานวนท่ีตั้งเปารับ และนําไปสูการปรับปรุงชองทางการประชาสัมพันธในการรับนักศึกษา รวมถึงวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเปนท่ีนาสนใจเพ่ิมข้ึน 
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4. การกํากับติดตาม มคอ. 3 ควรวางเปาหมายเชิงคุณภาพรวมถึงวิธีการในการดําเนินงาน เพ่ือกํากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน 

5. การประเมินผลผูเรียนยังขาดการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษารวมท้ังการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษา 

6. การวัดผลและประเมินผลบางรายวิชาในหลักสูตรไมสามารถจําแนกผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาใน
หลักสูตรได 
 
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
จุดเดน 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพในทุกรายวิชา สงผลใหนักศึกษาสามารถเห็นภาพการ

ประยุกตใชความรูจากรายวิชา เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะทางปญญาและนําไปตอยอดเปนผลงานอยางเปน
รูปธรรม 

แนวทางเสริมจุดเดน 
        -ควรมีการนําเสนอเผยแพรผลงานนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ ในระดับมหาวิทยาลัย
และสาธารณะ โดยการนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการและการเผยแพรผานเว็ปไซดของคณะ 
 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ตําแหนงทางวิชาการของหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑ 
2.  ยังไมมีการนําความรูจากการพัฒนาตนเองไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
3.  การรับนักศึกษายังไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรมีระบบการกํากับติดตามการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตรใหเปนไปตามแผนท่ี

กําหนดไว 
2. ควรนําความรูท่ีไดเขารวมพัฒนาตนเองมาพัฒนาการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

หลักสูตร และมีการกํากับติดตามผลจากการดําเนินการ 
3. ควรหากลยุทธในการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหเขาถึงกลุมเปาหมายในหลากหลายชองทาง เชน 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร เพ่ือเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหนักเรียนเห็นภาพการ
ประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมจากการประยุกตอยางเปนรูปธรรม 

 4. ควรมีการเนนการสงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะตามอัตลักษณของสาขาวิชา โดยเริ่มตนจากการวิเคราะห
ทักษะท่ีจําเปนจากกิจกรรมและประเมินผลโดยการใชเครื่องมือวัดทักษะ เชน แบบประเมินทักษะปฏิบัติ 

5. ควรมีการจัดทําแผนการบูรณาการ การเรียนการสอนกับพันธะกิจตางๆ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายของการบูรณาการ เพ่ือใหสะทอนผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ และนําไปบันทึก
ใน มคอ.3 และ มคอ.5 
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6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควรมีการเพ่ิมจํานวนรายวิชา และสรุปผลรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให
สะทอนผลการเรียนรูตามทักษะ 5 ดาน ใหชัดเจนทุกรายวิชาท่ีดําเนินการ 

7. ในการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร(มคอ.7) ตามระบบ PDCA ใน
ข้ันตอนผลการดําเนินงาน ควรระบุผลงานท่ีเกิดข้ึนตามข้ันตอน ท่ีกําหนดไวในระบบและกลไกท่ีเปนรูปธรรม และ
ในข้ันของการประเมินกระบวนการควรวิเคราะหถึงปญหาหรือการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีระบุไวในระบบกลไกเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือลดกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจนมีผลเปนรูปธรรมและพัฒนา
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีตอไป 

 
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  องคประกอบท่ี 1 ใหระบุตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนดไว โดยใหทําเปนตารางเหมือนตารางอาจารย

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน อาจารยผูสอน ใหทําเปนตารางระบุคุณวุฒิอาจารยและผลงานวิจัย โดยใหใสชื่อ
อาจารยผูสอนเฉพาะในรายวิชาท่ีเปนรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรเทานั้น 

2.  องคประกอบท่ี 1 ขอ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ใหระบุวา เปนหลักสูตร
ใหม โดยสภาอนุมัติเม่ือวันท่ีเทาใด และ สกอ. อนุมัติ    เม่ือวันท่ีเทาใด 

3.  องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ควรมีการอบรมของอาจารยใน
หลักสูตรใหเก่ียวของกับเรื่องฟสิกส 

4.  องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 การบริหารและพัฒนาอาจารย ควรทําแบบประเมินโดยสอบถามใน
เรื่องขอ 4.1-4.3 
 
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
หลักสูตรมีความทันสมัยและเปนท่ีตองการของสังคม 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.หลักสูตรควรมีแผนพัฒนานักศึกษา โดยควรมีการวิเคราะหทักษะเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ท่ีสอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใน มคอ.2 
2.หลักสูตรควรมีการสงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกโดยเชื่อมโยงกับสถานการณภัยพิบัติในปจจุบันท่ีมี

มากและถ่ีข้ึน เพ่ือใหเห็นความสําคัญของหลักสูตรมากข้ึน 
3.หลักสูตรควรมีแผนพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของอาจารยเปนรายบุคคลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอาจารย

ท้ังการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผลงานวิชาการ และคุณวุฒิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
4.หลักสูตรควรจัดทําแผนทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใหชัดเจนและครอบคลุมตลอดหลักสูตร 
5.หลักสูตรควรวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเฉพาะทางเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการ

เรียนรูของนักศึกษาและอาจารย 
6.หลักสูตรควรมีการตั้งคาเปาหมายตัวบงชี้ท้ังปริมาณและคุณภาพของตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการ 
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12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาเปนหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรมี 

ผลงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยางนอยปละ 1 เรื่องตอคน 
2.นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในดานการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับท่ีสูงข้ึนเห็นไดชัดเจน เชนจากการ
นําเสนอใน 

ระดับชาติ เปนระดับนานาชาติ 
3.นักศึกษามีการสรางนวัตกรรมหรือชิ้นงานท่ีไดจากการเรียนการสอน (productive learning) 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
-  ควรสงเสริมใหนักศึกษานําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลระดับชาติ 

 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
-อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร

คอนขางสูงท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มีท้ังรวมประชุมวิชาการและตีพิมพเผยแพรในวารสาร แตควรสงเสริมให
อาจารยทําผลงานทางวิชาการสูงข้ึน และใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน และอาจารยควรตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
-ควรมีการประชาสัมพันธรับนักศึกษาเชิงรุกเพ่ือใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส่ือสารและคอมพิวเตอร 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
อาจารยในหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรควรพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยใหสามารถตีพิมพในการประชุมเชิงวิชาการและวารสาร

ระดับนานาชาติ 
2. หลักสูตรควรสํารวจความตองการของนักศึกษาและนําผลคะแนนการสอบเขามาวิเคราะหเพ่ือสราง

ระบบการเตรียมความพรอมใหเหมาะสมกับนักศึกษาเขาใหม  
3. หลักสูตรควรวางแผนในการพัฒนานักศึกษาใหเปนรูปธรรมโดยจะตองสอดคลองกับความตองการ

ของนักศึกษาและสามารถตอบโจทยการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได 
 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. การรับนักศึกษา ควรมีกลยุทธเพ่ือใหมีผูเขาศึกษาจํานวนเพียงพอความตองการของหลักสูตร 
2. การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา ควรมีการพัฒนาใหครบทุกดานและมีแผนการดําเนินงานอยาง

เปนรูปธรรม เพ่ือสงผลตอการสําเร็จการศึกษาท่ีเปนไปตามเกณฑ 
 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรเพ่ิมแผนในการรับอาจารย การพัฒนาสงเสริมอาจารย 
2. ควรกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอาจารย เพ่ือใหสามารถติดตามประเมินผลได 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
5.ควรจัดทําแผนเปาหมายของการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอม เพ่ือประกอบการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 
6. ควรวางแผนกลยุทธในการรับนักศึกษา และการประชาสัมพันธรับนักศึกษาใหมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
7. ควรมีเปาหมายและการประเมินชองทางการใหคําปรึกษา 
8.ควรมีตารางท่ีปรึกษาของอาจารยแตละทาน ในแตละหมูเรียน 
9. ควรมีตารางการประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหเห็นประเด็นถึงการประเมิน 
10.ควรทําความรวมมือเพ่ือใหไดใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูกับหนวยงานภายนอก 
11.ควรจัดทํารายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
12. ควรรายงานผลประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา ตอเนื่อง

ทุกป 
 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสูตรมีการกําหนดอัตลักษณและทักษะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาในแตละชั้นป ไวอยางชัดเจน 

เพ่ิมเติมจากการกําหนดผลลัพธการเรียนรูในภาพรวมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ซ่ึงเปนการใหความม่ันใจแก
ผูเรียนวาจะไดประโยชนหรือมีความสามารถอยางไรเม่ือเรียนจบในแตละชั้นป อยางไรก็ตามหลักสูตรควรมีการ
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ทบทวนหลักสูตรเพ่ือจัดเนื้อหาวิชาของหลักสูตร และจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ใหสอดคลอง
กับการสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดท่ีสามารถใชวัดและประเมินผล
นักศึกษาทุกๆ คน วามีคุณสมบัติดังท่ีกลาวไวมากนอยเพียงใด เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ใหเกิดผลลัพธตามคุณลักษณะท่ีกําหนดกับนักศึกษาทุกๆ คน อยางเปนรูปธรรม  

2. หลักสูตรมีความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการ การจัดทํา
หลักสูตรระยะสั้น โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการดําเนินการ อันเปนการสรางประสบการณตรง
และทักษะในการทํางานใหกับนักศึกษา  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
ขอเสนอแนะเพ่ือการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
1. การกําหนดเปาหมายของระบบกลไกในการดําเนินการในประเด็นตางๆ นั้น หลักสูตรควรมี

เปาหมาย ท่ีจะสะทอนถึงคุณภาพของการดําเนินการตามระบบกลไกนั้นๆ ใหชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยาง
เปนรูปธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานตามระบบกลไกวา มีมาตรฐานและสอดคลองกับ
มาตรฐานและเจตนารมณของ TQF  และเพ่ือเปนขอมูลเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบผลท่ีไดกับคาเปาหมายใน
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังระบบกลไกท่ีกําหนดข้ึนนั้นควรแสดงให
เห็นถึงความเชื่อมโยงวาระบบกลไกดังกลาวจะนําไปสูผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. การนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ หลักสูตรควรรายงานผลการดําเนินงานใหสอดคลองตามระบบ
และกลไกท่ีกําหนดไว  รวมท้ังมีรายละเอียดท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงผลของการนําระบบไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม 

3. การประเมินกระบวนการ หลักสูตรควรมี การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามระบบ
กลไก กับคาเปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไววาผลลัพธท่ีไดเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหวังหรือไม  อยางไร ซ่ึง
หากไมเปนตามเปาหมายสาเหตุนาจะมาจากกระบวนการใด เพราะอะไรจึงเปนเชนนั้น และหลักสูตรคิดวาควร
ปรับปรุงในกระบวนการใด อยางไร เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง หรือเกิดการพัฒนาคุณภาพใน
ผลลัพธจากการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน  รวมท้ังการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ  ควร
เปรียบเทียบรายละเอียดใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการใหมและกระบวนการเดิมใหชัดเจนเชิง
ประจักษ 

4. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตองดําเนินการในทุกๆ รายวิชาท่ีเปดสอน 
 

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. สงเสริมพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรไดรับตําแหนงทางวิชาการไดสูงข้ึน 
3. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีผลงานทางวิชาการครบทุกคน 
 

6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1.  หลักสูตรควรมีการดําเนินงานเชิงรุกในเรื่องของการรับนักศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามแผนการรับ
นักศึกษา เชน การทําความรวมมือกับโรงเรียนเปาหมาย  
การประชาสัมพันธหรือใหทุนการศึกษา เปนตน 
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2. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาเรียนในเนื้อหาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
หลักสูตร 

3. หลักสูตรควรผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
เชน อาจารยใหมท่ีมีกรอบระยะเวลาทํางานยังไมเปนไปตามเกณฑการลาศึกษาตอควรพิจารณาท่ีผลงานหรือ
สงเสริมใหเปนกรณีพิเศษ เปนตน 

4. หลักสูตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพสูงข้ึน เชน ใหทุน
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ และรางวัลตอบแทน เปนตน 

5.  หลักสูตรควรมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหเปน
ระบบอยางชัดเจน 

6.  หลักสูตรควรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4  

7.  หลักสูตรควรเรงดําเนินการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

 
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ในกระบวนการรับนักศึกษาควรเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตร เพ่ิมกระบวนการประชาสัมพันธเชิง

รุกดวยวิธีการรูปแบบตางๆ เพ่ือใหผูท่ีสนใจเขาศึกษา   ทราบขอมูลของหลักสูตร และสิทธิประโยชน
ตลอดจนอัตลักษณเฉพาะของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร  

2. สรางความเขมแข็งในการเตรียมความพรอม และการใหคําปรึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และมีอัตราการคงอยูท่ีสูงข้ึน 

3.  สงเสริมอาจารยในการตีพิมพในวารสารท่ีมีคาน้ําหนักระดับคุณภาพผลงานวิชาการสูง 
4. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการจัดหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหมมาทํา

หนาท่ีแทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมในกรณีฉุกเฉิน  
 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. ใหสาขาวิชา นํามาสรุปเพ่ือปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัยตอสถาการณปจจุบัน ใหอาจารยท้ัง 

3 ทานรวมกันวิเคราะหและปรับปรุง 
2. สามารถนําไปเขียนบทความวิจย ท่ีนําเสนอในตางประเทศ บทความวิชาการท่ีมีคาคะแนน 0.8-1.00 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีการออกแบบปรังปรุง แนวทางเสริมในการับนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมเติมจากบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  การติดตามนักศึกษาท่ีติด I ควรมีระบบและกลไกเพ่ืออํานวยตอการบริหารจัดการ เพ่ือใหจะนวน

นักศึกษาคงอยูเพ่ิมข้ึน 
 
 



ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสูตรมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม และสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมภายนอก

มหาวิทยาลัยมากข้ึน มีผลลัพธเปนท่ีนาพึงพอใจ อาธิเชน นักศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด
นวัตกรรมอาหารและรางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote)ในเวทีระดับชาติ 

2. นักศึกษามีเครือขายรวมกับชุมชนและบริการทางวิชาการชวยแกไขปญหาชุมชนได เชน โครงการสนุก
คิดวิทยอาหาร และโครงการสงเสริมอาชีพตามปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง : กระบวนการผลิตไตปลาหมัก แกงไต
ปลา และไตปลาแหง 

 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพเผยแพรลดลง แนวทางปรับปรุงควรมีการวางแผน

ตีพิมพผลงานวิจัย ในปการศึกษา 2561 โดยกําหนดเปาหมายอยางนอยคนละ 1 เรื่องตอป 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขามีนอย และอัตราการคงอยูของนักศึกษามีจํานวนลดนอยลง 
3. ควรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
-คุณวุฒิอาจารยปริญญาเอกมีจํานวนมาก และงานวิจัยมีจํานวนมาก 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรนําผลการประเมินผูใชบัณฑิตท่ีไดคะแนนนอยมาปรับปรุงการดําเนินการ 
2. ควรมีการเตรียมการดานคุณสมบัติของอาจารยเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 

2558 
3. ควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
4. ควรมีการวิเคราะหการสมัครเขาเรียนของนักศึกษามาใชในการปรับปรุงวิธีการหรือชองทางการรับ

นักศึกษา 
5. ควรจัดกิจกรรมเตรียมพรอมโดยพิจารณาจากพ้ืนฐานความรูและความตองการของนักศึกษา 
6. ควรมีการพัฒนาวิธีการ การติดตาม เพ่ือใหนักศึกษาจบตามกําหนดเวลา 
7. ควรมีแผนการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และควรมีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
8. ควรมีการทําแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดานวัสดุใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
9. จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
10. ควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมทุกดาน เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ฟารม สัตวทดลอง 

ฯลฯ 
11. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดานอัตรากําลัง กรณีอาจารยลาศึกษาตอ เนื่องจากสาขามีการรับ

อาจารยรุนใหมจํานวนหลายคน 
12. พัฒนาระบบการกํากับติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
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13. ควรจัดทําแผนการใชประโยชนจากงานวิจัยมาใชในการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และผลงานวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน 

14. อาจารยทุกทานควรมีงานวิจัยเพ่ือเสริมจุดแข็งของหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
ตองมีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีมีจํานวนมากเพียงพอตอการดําเนินงาน 
ควรเรงพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 
อาจารยประจําหลักสูตรควรมีการศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับเกณฑการประกันคุณภาพ 

 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1.อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.ควรมีแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน โดยจัดทํา

เปาหมายท่ีชัดเจนเปนรายบุคคล  
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1.จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
2.การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.ควรมีการขยายความรวมมือกับหนวยงานภาคีท้ังในและตางประเทศใหมากข้ึน 
4.ควรนําผลงานท่ีเดนของหลักสูตร และสรางความสัมพันธท่ีดีกับศิษยปจจุบันและศิษยเกาเพ่ือใชในการ

ประชาสัมพันธใหสามารถรับนักศึกษาไดมากข้ึน 
5.คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะหและวางแผนรวมกันในการแกปญหาท่ีนักศึกษาไมสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 



ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรควรจะดูแลอาจารยในหลักสูตรทุกคนเขารวมอบรมท่ีสอดคลองกับวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
2. กระบวนการทวนสอบควรดําเนินการโดยผูทรงคุณวุฒิ และใหสอดคลองกับ มคอ. 2 – มคอ. 6 

ขอสอบ และผลการสอบรายวิชา รายงานผลการทวนสอบใหอาจารยประจําวิชามีการปรับปรุงทุกรายวิชา 
3. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรทําผลงานทางวิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับ

คุณภาพของหลักสูตร 
4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตรง

ตามสาขาวิชา ตามแผนพัฒนารายบุคคล และควรสนับสนุนศึกษาตอนอกเวลาโดยไมกระทบตอการดําเนินการของ
หลักสูตร 

5. คณะควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรสรางผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
2. หลักสูตรควรมีแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับอาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการ และควรมีแผนการรับ

อาจารยใหมเชิงรุก 
3. หลักสูตรควรมีการวางแผน มีการดําเนินการ ประเมินกระบวนการตามหลักการ PDCA อยางชัดเจน 

(ตัวบงชี้ท่ี 3.1, 3.2, 4.1, 5.3, 6.1) 
4. หลักสูตรควรมีการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณใหสอดคลองกับสภาพจริง และมีการตรวจสอบขอมูลให

ถูกตองกอนนําเสนอ  
 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาท่ีดี สงผลใหอัตราคงอยูและอัตราการจบการศึกษามีแนวโนมดีข้ึน 
2. ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดีมาก 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรกําหนดแผนการพัฒนานักศึกษาใหสามารถสะทอนอัตลักษณและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. ควรกํากับ และติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ ดานคุณวุฒิและดานผลงาน

ทางวิชาการ ตามเกณฑ กพอ.กําหนด 
 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. อาจารยทุกทานมีศักยภาพในการพัฒนาผลงานตีพิมพท่ีมีการเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณ/วัตถุประสงคหลักสูตร 
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2. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมตามพันธกิจใหมีการเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
3. ควรมีมาตรการในการดูแลนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมการคงอยูและอัตราการจบการศึกษา 

 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรผลิต ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเปนไปตาม

เกณฑของการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ สกอ. 
2. หลักสูตรควรนําผลประเมินระบบและกลไกมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานของ

ระบบใหมีประสิทธิภาพโดยแสดงผลการเปรียบเทียบ ท้ังกอนและหลักการปรับปรุง 
3. หลักสูตรควรวิเคราะหกลุมเปาหมายและหากลยุทธในการรับนักศึกษาเพ่ือใหไดจํานวนนักศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
4. หลักสูตรควรมีการกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนการ

ศึกษา เพ่ือทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน 
 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกมีอัตราสูง (รอย

ละ 100 ) เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีมีการรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีมาตรการในการกํากับติดตามการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนานักศึกษาท่ีสะทอนอัตลักษณหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ ซัพพลายเชน 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีประสบการณดานโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรม 
2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตของหลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมาก

ท่ีสุด 
3. อาจารยใชเทคนิคการสอนท่ีทันสมัย จูงใจนักศึกษาใหสนใจในการเรียนรู ผาน Gamification (Class Craft) 
4. หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาของประเทศ 
5.  นักศึกษาไดรับรางวัลยกยองในระดับชาติอยางตอเนื่อง 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรยกระดับการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับคุณภาพท่ีสูงข้ึน เชน วารสาร TCI ฐาน 1 หรือ

ฐาน 2 หรือ International Conference เพ่ือนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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2. เสริมสรางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยการสรางสังคมภาษาอังกฤษแกนักศึกษา เชน English 
Day หรือ English Club and Society เปนตน 

3. การเตรียมความพรอมในภาพรวมท้ังหมดของโลจิสติกสและซัพพลายเชนแกนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
4. การวางแผนประชาสัมพันธแกนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงความรูดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนกอน

เขาสูการเรียนระดับปริญญาตรี 
5. สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในการแลกเปลี่ยนวิทยากร หรือการจัดกิจกรรมท่ี

มีสวนรวมการจัดการเรียนการสอนดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

   คณาจารยของหลักสูตรมีความมุงม่ันในการพัฒนานักศึกษาใหมีผลลัพธการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
คุณภาพอาจารยดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงวิชาการ  ดังนั้นหลักสูตรควรทบทวนแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล ใหมีความชัดเจน เพ่ือสามารถเปนกรอบการดําเนินงานรวมถึงการประเมินแผนดวย และนําผล
การประเมินแผนไปปรับปรุง และพัฒนาตอไป 

 
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดูไดจากผลการประเมิน

ของผูใชบัณฑิต 
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเหมาะสม เกินเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
3. การออกแบบปรับปรุงสาระรายวิชาสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ในการรับนักศึกษา ตองกําหนดจํานวนรับท่ีชัดเจน โดยดูจากสภาพความพรอมของอาจารยประจําท่ีมี

อยู และจํานวนรับท่ีระบุไวใน มคอ. 2 
2. การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาแรกเขา ตองสอดคลองกับปญหาของนักศึกษาแรกเขาท่ีไดระบุ

ไวใน มคอ. 2 เพ่ือจะไดแกปญหานั้นๆ และ ตองเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา และสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

3. แผนจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาในกรณีผลการเรียนต่ํา ควรระบุวิธีแกไข เชน จัดระบบสอนเสริม
ใหกับนักศึกษาท่ีออนดอยในบางรายวิชา 

4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้น ควรระบุใหชัดเจน
วาเปนดานใดบาง เพ่ือนําไปสูการพัฒนานักศึกษา ใหเปนบัณฑิตไดตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
รวมถึงการจัด Guest speaker ท่ีเปนเครือขายของหลักสูตร เพ่ือใหประสบการณแกนักศึกษา 

5. ควรสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยทุกทาน ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลของ สกอ. 
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6. การกําหนดอาจารยผูสอน ควรระบุใหเห็นวา อาจารยมีความชํานาญดานไหนและใหสอนในรายวิชาท่ี
ตรงกับความชํานาญของอาจารย 

7. ควรนํากระบวนการ การบริการวิชาการและการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เปนการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน รวมถึงการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา 

8. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมิน 
9. ผลการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรู (เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู) และการทวนสอบ 

ตองมีความสอดคลองกับ เพ่ือใหไดการประเมินผลการเรียนรูท่ีแทจริง 
10. ควรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลให

เกิดผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
11. ในการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูควรใหอาจารยมีสวนรวมดวย 

 



ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
องคประกอบท่ี 1 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสตูรมีการจัดการศึกษาและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับความตองการในทองถ่ินไดอยางชัดเจน 

2. หลักสตูรมีการสงเสรมิกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสตูร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทักษะศตวรรษท่ี 21 ท่ีจําเปน
สําหรับนักศึกษา 

3. หลักสตูรมีการสื่อสารกับนักศึกษา ผูปกครองและองคกรภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหการพัฒนาคณุภาพเปนไปได
อยางท่ัวถึง 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. หลักสตูรสามารถพัฒนาแนวทางในการทํางานรวมกับองคกรตางๆ ในทองถ่ินไดอยางเปนระบบมากข้ึน เพ่ือท่ีจะ

สามารถทํางานรวม/ไดรับการสนับสนุนไดอยางยั่งยืน 

2. หลักสตูรสามารถท่ีจะพัฒนาแผนงานเพ่ือวางแนวทางในการจัดกิจกรรมและการศึกษาท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือสื่อสารกับ
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลยัและองคกรภายนอก 

3. หลักสตูรสามารถสื่อสารแนวทางในการเรยีนการสอนนักศึกษาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของหลักสูตรใหกับสาธารณชน 
เพ่ือใหสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีตรงกับความตองการของหลักสตูรไดอยางแทจริง 

องคประกอบท่ี 3 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสตูรมุงเนนการสรางอนาคตใหกับนักศึกษา ท่ีอาจจะมีทักษะทางดนตรีแตกตางจากสถาบันการศกึษาอ่ืน  
2. หลักสตูรมีการสื่อสารกับผูปกครอง และนักศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจถึงแนวคิดของหลักสูตรท่ีเนนการใหโอกาส

สําหรับการศึกษาพัฒนาทักษะทางดนตรีไดอยางเตม็ความสามารถ และสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบัน 

3. มีการเพ่ิมการเตรียมพรอมกอนการศึกษาโดยรุนพ่ีภายใตการควบคุมของอาจารย 
4. กิจกรรมครอบคลุมการพัฒนาทักษะของนักดนตรีในศตวรรษท่ี 21 และสะทอนแนวคิดของหลักสูตรไดอยางชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. หลักสตูรสามารถประชาสัมพันธแนวคิดของหลักสูตร เพ่ือสรางความเขาใจสําหรับผูปกครองและนักศกึษาท่ีเขาเรียน 

ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรยีนไดอยางเหมาะสมมากข้ึน 

2. หลักสตูรมีแนวทางในการสื่อสารกับผูปกครอง และผูใหทุนเพ่ิมเติม ในประเด็นเรื่องการสนับสนุนนักศกึษาในดาน
การเงิน เพ่ือใหสามารถเรียนไดจนจบการศึกษา และมีแนวทางในการสรางโอกาสในการทํางานใหกับนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมรายได 

องคประกอบท่ี 4 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสตูรมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือบริหารและพัฒนาอาจารย ทําใหมีอาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

1 ทาน และมีอาจารยท่ีสงผลงานแลวและอยูในกระบวนการการพิจารณาอีก 2 ทาน เน่ืองจากมีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมใน
โครงการตํารา 84 ป เจาฟาวลยัอลงกรณ 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. คณาจารยสามารถเพ่ิมผลงานทางวิชาการท่ีนอกเหนือจากงานสรางสรรคไดเพ่ิมเติม สําหรับปการศึกษาตอไป 

องคประกอบท่ี 5 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสตูรมีการปรับใหสอดคลองกับมคอ.1 ในสาขาดุรยิางคศิลป รวมท้ังมีรายวิชาท่ีพัฒนาใหมีความสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของศาสตรในปจจุบัน อาทิ รายวิชาการเรียนรูเชิงผลิตภาพ การผลิตผลงานดนตรเีชิงพาณิชย เปนตน 

2. หลักสตูรมีการเชิญผูเช่ียวชาญทางดานดนตรจีากภายนอกท่ีเปนมืออาชีพ มาเปนวิทยากรใหความรู และประสบการณ
ใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
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3. หลักสูตรใหความสําคัญกับการประเมินโดยบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณกับการทํางานในชีวิตจริงของนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. พัฒนาระบบการทวนสอบใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกระบวนการของการใหขอมูลปอนกลับเพ่ือการ

ปรับปรุงของนักศึกษา 

2. ควรเพ่ิมใหมีการบูรณาการในระดับการเรียนการสอน หรือการทํางานวิชาการ ในรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 6 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสตูรไดรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย ผูปกครองนักศึกษา และองคกรสวนทองถ่ิน ผานกิจกรรมดนตรีท่ี

หลักสตูรไดเผยแพรอยางตอเน่ือง 

2. หลักสตูรมีการจดัทําแผนการแสดงดนตรีตลอดป เพ่ือเปนการสื่อสารใหกับมหาวิทยาลยัและชุมชนภายนอกไดมีความ
เขาใจถึงศาสตรทางดานดนตรี ซึ่งทําใหไดรับการสนับสนุนท้ังในเรื่องของกิจกรรมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

3. หลักสูตรควรมีการจดัทําแผนเพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีการแสดงถาวรเพ่ือการเรยีนรูของนักศึกษา เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนา
คุณภาพในการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางแทจริง 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. หลักสตูรควรมีการจัดทําแผนเพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีการแสดงถาวรเพ่ือการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนา

คุณภาพในการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางแทจริง 

 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมีอัตราการไดงานทําสูงท่ีตรงตาม

สาขาวิชา 
2. หลักสูตรมีกระบวนการเรียนการสอนแบบเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) อยางเปนรูปธรรม

และบูรณาการรวมกับสื่อออนไลน 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษา ควรจัดกอนการเปดภาคเรียนโดย

อาจเพ่ิมรูปแบบการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม เชน การปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษโดยสื่อออนไลน 
2. ควรเก็บขอมูลเก่ียวกับระดับความสามารถการใชภาษาอังกฤษ ตั้งแต ปท่ี 1- ปท่ี 4 เพ่ือมาใชพัฒนา

นักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร  
3. ควรวางแผนการพัฒนาบริหารอาจารยตามความเชี่ยวชาญรายบุคคล ท่ีสอดคลองกับกลุมเนื้อหา

รายวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
4. ควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง ท้ังผลงานวิจัยเดี่ยวและวิจัยกลุม 
5. ควรกํากับติดตามใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอกตามแผนการบริหารอาจารย 
6. ควรกําหนดรูปแบบการทวนสอบใหเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา  
7. ควรวางแผนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม และกําหนดราชวิชาท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน   กอนเปดปการศึกษา 
8. หลักสูตรควรรวบรวมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสืบคนไดงายในระบบออนไลน 
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

องคประกอบท่ี 1 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการเรียนรูในศตรวรรษท่ี 21 ท่ี

เขมแข็ง 
2. มีสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัย 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
2. ควรมีการปรับวิธีการเขียน มคอ.7 ใหเห็นผลการดําเนินงานและใสเอกสารหลักฐานใหตรงหัวขอ และ

ระบุรายละเอียดของเอกสารหลักฐานใหชัดเจน โดยเฉพาะ 
 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. บัณฑิตสามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพ และสามารถประยุกตความรูในอาชีพไดอยาง

เหมาะสม 
2. มีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาท่ีพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
3. นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือนําความรูสูชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 
4. หลักสูตรมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานตามกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
5. หลักสูตรมีการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและมีราคาสูง เพ่ือใชรองรับกับโปรแกรมตัดตอท่ี

ทันสมัยและสอดคลองกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆของหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรระบุกระบวนการ/ระบบกลไกท่ีเห็นเปาหมายหรือกฎเกณฑในการบริหารและพัฒนาอาจารยใหมี

ความชัดเจน 
2. อาจารยประจําหลักสูตรควรพัฒนาความรูและทักษะดานนวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.  การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ควรวิเคราะหปญหาแรกเขาจาก มคอ.2 และปญหาจากการ

สัมภาษณ มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตลอดจนการประเมินผลท่ีชัดเจน 
4. หลักสูตรควรมีการติดตามและพัฒนารายวิชาใหมีนวัตกรรมการสื่อสารท่ีทันสมัยอยูเสมอ 
 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
หลักสูตรมีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชชุมชนเปนฐานเรียนรูใหแกนักศึกษาไดปฏิบัติจริง 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีการกํากับติดตามแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดยเพาะการของตําแหนงทางวิชาการ 

การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
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2. ควรผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดมีการตีพิมพเผยแพรผลงานอยางตอเนื่องทุกป รวมท้ัง
การเพ่ิมพูนความรูท่ีเนนในดานวิชาการและวิชาชีพในศาสตรของหลักสูตรใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

3. หลักสูตรควรมีการสํารวจและวางแผนรวมกันในรายวิชาท่ีบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัตผลให
ชัดเจน ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.5 

4. ควรสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทุกชั้นป และควรเชื่อมโยงกับการทํางานในสายวิชาชีพ 
ท่ีไดระบุไวใน มคอ.2 
 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. หลักสูตรควรมีการแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑสกอ.2558 และควรพิจารณา

ถึงคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยเฉพาะผลงานวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรในศาสตรของหลักสูตร 
2. ในป 2561 ใหหลักสูตรเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยออกแบบใหสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนดไดวใน มคอ.2 
นักศึกษา 
1.   หลักสูตรควรทบทวนแผนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาแรกเขาโดยจัดกิจกรรมทางวิชาการ

พ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรายวิชาในหลักสูตร 
2.   กิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีใหเชี่นมโยงกับสาย

วิชาชีพท่ีไดกําหนดไวใน มคอ.2ของหลักสูตร 
อาจารย 
1. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรควรใหสอดคลองกับปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือ

นําไปสูการวางแผนพัฒนาอาจารยอยางเหมาะสม 
2. ควรทบทวนแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยและนําผลมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรควรใหครอบคลุมตอกระบวนการท่ีได

ดําเนินการใหกับอาจารย 
หลักสูตร 
1. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงสาระรายวิชา ใหมีความทันสมัยตลอดเวลา 
2. ควรมีการวางแผนวิธีการและหลักเกณฑในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหชัดเจนตามท่ีระบุไวใน มคอ.2 
3. ควรมีการสํารวจรายวิชาและวางแผนรวมกันในการบูรณาการ กับการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให
ชัดเจน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
- ควรทบทวนแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวของกับหลักสูตรเพ่ือนําผลการ

ประเมินมาจัดหาสิ่งสนับสนุนใหเพียงพอและเหมาะสม 
 

 



5 
 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
องคประกอบท่ี 2 
1. เรื่องคุณภาพบัณฑิต คะแนน 4.57 ระดับคุณภาพดีมาก แตอยางไรก็ตามควรมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือท่ีใชประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
องคประกอบท่ี 2 
2.1 ควรเพ่ิมการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยา นอกเหนือจาก

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึน 
องคประกอบท่ี 3 
ขอ 3.1    
1. จัดโครงการเพ่ือใหความรูแนะแนวเก่ียวกับอาชีพทางจิตวิทยา ความรูเก่ียวกับจิตวิยา และการปรับตัว 

(เตรียมความพรอมนักศึกษา) ควรจัดการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษานอกเหนือจาการปฐมนิเทศ 
2. ควรประเมินกระบวนการรับนักศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ และแสดงการปรับปรุงท้ัง 3 รูปแบบ  
3. ควรมีการปรับแผนการรับนักศึกษาและใชวิธีการเชิงรุกใหมากข้ึนและมีการแนะนําอาชีพท่ีเกิดข้ึนหลัง

สําเร็จการศึกษาง 
ขอ 3.2 
1. ควรเพ่ิมการวิเคราะหคุณลักษณะท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูในศตรรษท่ี 21 
2. ควรเพ่ิมการวิเคราะหคุณลักษณะนักจิตวิทยาท่ีเหมาะสมในศตรรษท่ี 21 และระบุในโครงการท่ีพัฒนา

นักศึกษา 
3. เนนการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมหรือโครงการตางๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
ขอ 3.3 
1. ควรศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันเพ่ือหาทางปองกันและแกไข 
องคประกอบท่ี 4 
ขอ 4.1 
1. ควรทําแผนพัฒนาบุคลากรใหครอบคุมการศึกษาตอ การอบรม และการขอตําแหนงทางวิชาการ มีการ

กํากับติดตามผล 
2. ควรอธิบายระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประหลักสูตรใหชัดเจน 
3. ควรจัดทําโครงการรองรับแผนพัฒนาท่ีจัดทําไว 
4. ระบบการบริหารอาจารยควรมีระบบอ่ืนนอกเหนือจากจัดภาระงาน เชน การสรางขวัญและกําลังใจ

การท่ีจะธํารงรักษาบุคลากร ฯลฯ 
5. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเกณฑการประเมินอาจารยใหเหมาะสมเพ่ือลดการลาออก 
ขอ 4.2 
1. ใหมีการกํากับติดตามการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 
ขอ 4.3 
1. เสนอมหาวิทยาลัยทราบอัตราการลาออกของอาจารยในหลักสูตร  
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องคประกอบท่ี 5 
ขอ 5.1 
 1. ควรปรับการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร 
2. ควรมีการปรับเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยนอกเหนือจาการปรับการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 
ขอ 5.2 
- ควรออกแบบวิธีการประเมินกระบวนการกําหนดตัวผูสอนและการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน 
ขอ 5.3 
1. ควรเนนการประเมินรายวิชา 
2. ควรใชเครื่องมือในการทวนสอบท่ีหลากหลายและสามารถสรุปสภาพจริงได 
องคประกอบท่ี 6 
- ควรปรับปรุงเครื่องมือประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหชัดเจน 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรปรับการเขียน SAR แสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจนสอดคลองกับเกณฑการประเมิน 
2. ควรแสดงขอมูลแยกตามแขนงวิชา เชน ขอมูลการรับเขา ขอมูลการสําเร็จการศึกษา 

 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. โครงการ/กิจกรรม มีความเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ทําใหเห็นแนวโนมความยั่งยืนของชุมชน 
2. คณาจารยมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเปนเอกภาพ 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. การเปลี่ยนแปลงของอาจารยประจําหลักสูตรบอย อาจจะมีผลตอโครงสรางของรายวิชาในหลักสูตร 

ดังนั้นสาขาวิชาควรจัดทําแผนในการรับและพัฒนาอาจารยในระยะยาว 
2. ควรสรางความเขาใจในการสํารวจความคิดเห็นผูใชบัณฑิตและสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยาง

ชัดเจน โดยการใชชองทางท่ีหลากหลาย 
 
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

โดยนักศึกษาไดรับทุนสรางสรรคศิลปะนิพนธมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท จํานวน 1 คน และไดรับการ
คัดเลือกใหเขารวม โครงการดาวเดนบัวหลวง ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จํานวน 2 คน 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนาศักยภาพของตนเองในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. หลักสูตรควรมีการกําหนดคาเปาหมายของระบบใหชัดเจนและมีการกําหนดเกณฑหรือเครื่องมือใน

การประเมินท่ีเหมาะสม เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. การเขียนรายงานควรเขียนใหสอดคลองกับระบบและกลไกท่ีกําหนดไว แตยังขาดความชัดเจนในการ

นําผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงท่ีเปนรูป          ประธรรม 
2. ควรมีเครื่องมือวัดท่ีชัดเจนในการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีตองสะทองและวัดใหไดถึงการ

พัฒนาความรูความสามารถและทักษะตางของนักศึกษาไดอยางไร 
องคประกอบท่ี 2 
ขอ 2.1 
(1) การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอบัณฑิต ควรใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมตอจํานวน

ผูสําเร็จการศึกษามากกวารอยละ 50 และควรนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนรูแตละ
ดานตามท่ีระบุไวใน มคอ.2 

ขอ 2.2 
 (1) ควรมีการทบทวนแบบสํารวจบัณฑิตท่ีไดงานทําในประเด็น (จํานวนบัณฑิตท่ียังไมไดทํางาน ไมนับ

รวมอุปสมบทและเกณฑทหาร) โดยควรจะมีนิยามศัพทเพ่ือใหบัณฑิตเขาใจในประเด็นคําถาม 
 (2) ควรมีการสํารวจเชิงลึกเก่ียวกับบัณฑิตท่ีไดงานทําในประเด็นการทํางานไมตรงสาขาท่ีเรียนและ

ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการไดมากข้ึน 
องคประกอบท่ี 3 
ขอ 3.1 
 (1) หลักสูตรควรมีการทบทวนแผนของนักศึกษาแรกเขาโดยนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมของปท่ี

ผานมามาพิจารณารวมกันวางแผนและควรจัดกิจกรรมทางวิชาการพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรายวิชาในหลักสูตร
นอกเหนือจากการปฐมนิเทศ 

ขอ 3.2 
 (1) ควรมีการทบทวนการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยกําหนดสมรรถนะของนักศึกษาแต

ละชั้นปใหชัดเจนและควรวัดผลความสําเร็จของกิจกรรมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวตาม
วัตถุประสงค 

 (2) การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตรรษท่ี 21 ควรเชื่อมโยงกับการทํางานในสายวิชาชีพท่ี
ไดกําหนดไวใน มคอ.2 

องคประกอบท่ี 4 
ขอ 4.1 
 (1) ควรมีการทบทวนแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะการขอตําแหนงทาง

วิชาการ และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคและรวมกันหาแนวทางแกไขปรับปรุง 
 (2) ควรผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดเพ่ิมพูนความรูในดานวิชาการและวิชาชีพท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
องคประกอบท่ี 5 
ขอ 5.1 
(1) ควรมีการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชาโดยมรการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 
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ขอ 5.2 
(1) รายวิชาท่ีบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ควรกําหนด

วัตถุประสงคการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลความสําเร็จใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนและระบุไว
ใน มคอ3. และ มคอ.5 

ขอ 5.3 
(1) ควรทบทวนกระบวนการ วิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท่ีใหสอดคลองกับท่ีระบุไวใน มคอ.2  
องคประกอบท่ี 6 
 (1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูควรใหสอดคลองกับ

ความตองการและบริบทของหลักสูตรมากกวาระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของอาจารยและนักศึกษาตอหลักสูตร 

 
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. การเก็บแบบสํารวจหลักสูตรควรจัดเก็บขอมูลการมีงานทําของนักศึกษา หลังจากจบการศึกษาดวย

ตนเอง เพ่ือใหไดความคาความเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึน 
2. ทางหลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหไดตามแผนท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 
3.  หลักสูตรควรวางแผนหรือกลยุทธท่ีนักศึกษาเขามาแลวเรียนอยูกับหลักสูตรจนครบใหนักศึกษาคงอยู 
4.  ควรสงเสริมและสนันสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานนานาชาติ และฐาน TCI  
5.  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาในระดับปริญญาเอก 
6.  ควรมีการบูรณาการดานวิจัย ดานทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม ดานบริการวิชาการ เขากับการเรียนการสอน 

 



ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร 
 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1.คณาจารยในหลักสูตรมีคุณวุฒิท่ีหลากหลายท่ีสัมพันธกับงานดานสาธารณสุข  
2.คณาจารยมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเอง  
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
ควรมีการวิเคราะหและสังเคราะหผลท่ีไดจากการประเมินผลลัพธตามแบบประเมินตางๆ ใหชัดเจนและ

นํามาปรับปรุงใหเห็นจนเปนรูปธรรม 
 

2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. ทีมงานมีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการทํางานเปนทีม 
2. อาจารยมีปริมาณผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
วิเคราะห และพัฒนาแบบประเมิน Learning Outcome แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ

ความพึงพอใจของอาจารย ใหสอดคลองกับบริบทของหลักสูตรและนําผลการประเมินมาใชในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 



 
 

ขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรควรมีแผนในการพัฒนาตนเองรายบุคคลและมีการติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
2. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานทางวิชาการใหครบทุกคน ตลอดจนมีการวางแผนให

อาจารยไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมถึงการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการเพ่ือความกาวหนาในแวดวงวิชาชีพ 
 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. อาจารยประจําหลักสูตรยังขาดคุณวุฒิปริญญาเอก และการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2. อาจารยทุกคนควรจะมีการทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

3. หลักสูตรควรจะมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร ของตัวบงชี้ตาม

องคประกอบ 4.1 และ 4.2 

 

3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
-หลักสูตรไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการในรูปของการใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

โดยเฉพาะการลงนามบันทึกความรวมมือกับโรงแรมท่ีพักชั้นนํา ระดับมาตรฐานสากล 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
-หลักสูตรควรใชจุดเดนจากการท่ีเปนหลักสูตรมุงเนนจากการปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการ จัดการ

เรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรนํารองในรูปแบบ WIL เพ่ือเปนหลักสูตรตนแบบสําหรับหลักสูตรอ่ืนใน
มหาวิทยาลัยในการประยุกตและพัฒนาตอไป 

 
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ(หลักสูตรสองภาษา) 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. อาจารยมีผลงานตีพิมพในทุกระดับ 
2. หลักสูตรมีความนาสนใจเนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีเปดเปนท่ีแรกในประเทศ ควรปรับชื่อหลักสูตรให

ตรงตอความตองการของผูเรียน 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรสนับสนุน สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองใหไดคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
2. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร สงผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ 
3. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยสงผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 
4. การเขียนรายงานประเมินตนเองยังไมชัดเจนในบางประเด็น 
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5.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรจัดทําเปนแผนในการพัฒนาสงเสริมอาจารย และการประเมินผล 
2. ควรจัดทําภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรในดานตางๆ เชน ภาระงานสอน งานท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ และการประเมินผล 
3. ควรตั้งเกณฑของหลักสูตรในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหชัดเจน เพ่ือท่ีจะไดประเมินผลได

อยางสอดคลอง 
4. ควรรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิทยานิพนธใหชัดเจน 
5. ควรจัดทํารายละเอียดกิจกรรมในศตวรรษท่ี 21 และประเมินผลการดําเนินงาน 
6. ควรมีระบบในการดําเนินงาน กระบวนการเรียนการสอนในระดับ ป.โท ใหครบทุกประเด็น 
7. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานในการประเมินผูเรียนใหครบทุกประเด็น 
8. ควรรายงานผลการดําเนินการเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และประเมินกระบวนการเพ่ือใหได

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมศึกษา 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
-อาจารยประจําหลักสูตรมีความตั้งใจท่ีจะดําเนินการหลักสูตรใหมีมาตรฐานและคุณภาพ 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. อาจารยควรมีผลงานวิชาการของตนเองท่ีมากกวารวมกับนักศึกษา และควรตีพิมพและนําเสนอใน

วารสารท่ีมีคาน้ําหนักท่ีสูงข้ึน 
2. สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูการขอตําแหนงทางวิชาการ 
3. อาจารยในหลักสูตรควรทําความเขาใจเก่ียวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหสอดคลอง

กับคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑของ สกอ. 
4.  ควรทําความรวมมือ (MOU) กับหนวยงาน อคกร ชุมชน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดเครือขายความ

รวมมือในการสงเสริมดานการเรียนการสอน การวิจัย                       และการบูรณาการ  
5. ควรมีการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ 5 ใหมีรายละเอียดและมีการทวนสอบ ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการ

จัดทํา มคอ.7 ท่ีสมบูรณ 
 

7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑทุกคน 
2. มีหองคลินิกวิจัย/หองใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาท่ีใชงานจริง และมีสวนงานอ่ืนมาขอใช

บริการดวย 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. อาจารยควรติดตามผลการดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษาอยางใกลชิด 

เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีวางไว 
2. อาจารยควรสงผลงานตีพิมพ/ตํารา เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
3. ปรับการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหเปนกระบวนการและข้ันตอนท่ีชัดเจน 
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8.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. อาจารยและนักศึกษามีผลงานตีพิมพเปนจํานวนมาก 
2. อาจารยมีประสบการณสอนและการวิจัยท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร 
3. อาจารยมีผลงานท่ีไดรับการอางอิงในฐาน TCI 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยเสนอผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมการตีพิมพผลงานวิจัย/วิชาการในฐาน 

Scopus และนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
3. อาจารยในหลักสูตรควรวางแผนการติดตามผลงการดําเนินการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาอยาง

ใกลชิด เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนท่ีวางไว 
 

9.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- ควรจัดทําเปนแผนในการพัฒนาสงเสริมอาจารย และการประเมินผล 
- ควรจัดทําภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรในดานตางๆ เชน ภาระงานสอน งานท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ และการประเมินผล 
- ควรตั้งเกณฑของหลักสูตรในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหชัดเจน เพ่ือท่ีจะไดประเมินผลได

อยางสอดคลอง 
 

10.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. หลักสูตรเปนหลักสูตรท่ีมีความบูรณาการศาสตรทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมีความหลากหลาย เชน 

ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และ สิ่งแวดลอมศึกษา 

2. มีคณาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละดานท่ีแตกตางกัน 
3. คณาจารยมีความเอาใจใสดูแลนักศึกษาเปนอยางดี 
4. มีกิจกรรมเสริม ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง และสามารถนํามาพัฒนาตนเองได 

(Productive learning) 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
 1. สงเสริมใหนักศึกษาตีพิมพผลงานในฐาน TCI ท่ีมีคาน้ําหนักท่ีสูงข้ึน หรือนําเสนอในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 
 2. สงเสริมใหนักศึกษาเขียนผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
 3. อาจารยในหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการนอยควรสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 
 4. อาจารยควรเพ่ิมผลงานวิชาการจากงานวิจัยของตนเอง 
 5. หลักสูตรควรไดรับการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอและพรอม

ใชงาน 
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