
        
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 

 

คณะศึกษาศาสตร 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน 16 สิงหาคม 2559 
 
รายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารยสุมิตรา  เรืองพีระกุล ประธานกรรมการ 
2. อาจารยดนัย ตันเกิดมงคล กรรมการ 
3. อาจารยมาริสา แกวสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
รหัสหลักสูตร      25490071104219 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมินในปการศึกษา 

2558  รายองคประกอบดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  มีผลการประเมินไมผานเกณฑมาตรฐาน 

  เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ 12 คน (4 วิชาเอก วิชาเอกละ 3 คน) 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.76 (ระดับคุณภาพดีมาก) 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1 (ระดับคุณภาพนอย) 

องคประกอบท่ี 4 การบริหารและพัฒนาอาจารย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.26 (ระดับคุณภาพปานกลาง) 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.38 (ระดับคุณภาพปานกลาง) 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับการเรียนรู คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.00 (ระดับคุณภาพนอย) 

จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
ภาพรวม ไดดังนี้ 
จุดเดน  
 - 
แนวทางเสริม 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไมมีการประเมินกระบวนการเก่ียวกับการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

2. ไมพบหลักฐานการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3. ไมมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ. 3 และ มคอ. 

4 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

แนวทางการปรับปรุง 

1. ควรมีการประเมินกระบวนการเก่ียวกับการรับนักศึกษา การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขา

ศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุง 

2. ควรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ. 3 และ 

มคอ. 4 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษาให ครบ 100 %  ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง

หลักสูตร 

3. ควรนําผลการประเมินกระบวนการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรไปปรับปรุง 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
องคประกอบ ตัวบงชี้ 

ผานเกณฑ 
X  ไมผานเกณฑ หมายเหตุ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจาํหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร -  

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน -  

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

-  

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  -  

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานพินธ   -  

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  -  

9. ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

-  

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ไมผาน 

 

 
 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ คะแนน หมายเหตุ 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.51  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 5.00  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 1.00  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 1.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา                                            ไดรับการยกเวนจาก สกอ. ไมตองประเมิน 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 2.78  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 2.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 1.00  
5.3 การประเมินผูเรียน 1.00  
5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
 

 
องคประกอบท่ี 

 
คะแนนผาน 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลประเมิน 
  0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

2   - - 4.76 4.76 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 คะแนนเฉลีย่ 1.00 - - 1.00 ระดับคุณภาพนอย 
4 ของทุกตัวบงช้ี 2.26 - - 2.26 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 ในองคประกอบ 3.00 2.17 - 2.38 ระดับคุณภาพปานกลาง 
6 ท่ี 2 - 6 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม  1.96 2.13 4.76 0.00 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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