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บทสรุปผูบริหาร 

 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 โดย

หลักสูตรไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง  

31 พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 73 คน มีบุคลากร

จำนวน 7 คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 2 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 5 คน การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2564 

 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับคุณภาพดีไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ  3.66  โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับ  

                     คุณภาพดีมีคะแนนเฉลีย่ 3.50 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับคุณภาพปานกลาง  

                     มีคะแนนเฉลี่ย  3.00 

 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื ่อเปนแนวทางให

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีการพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก  บัณฑิตมีงานทำรอยละ 100 

จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก  พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหเพิม่

มากข้ึนในหลาย ๆ ดาน 
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ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
ผาน ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
4 

1196 
 4.2 4.2 

285 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5 

20 
 5 5 

20 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2  4.6 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3   3 3 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4   4 4 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3   2 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3  3.33 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3   3 3 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย    4.14 4.14 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
 

60 x 5 
 5 5 

20 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
 

40 x 5 
 3.33 3.33 

60 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  64 x 5 
 5 5 

20 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3   3 4 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4  3.71 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    4 3 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
   3 3 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน    3 3 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะกรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
   5 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5  3.5 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู    3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6  3 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.59 3.66 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวนตัว

บงช้ี 

I P O คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

2.00-0.01  ระดับคุณภาพนอย 

3.00-2.01  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4.00-3.01  ระดับคุณภาพดี 

5.00-4.01  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1,2.2 4.6 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2, 

3.3 

- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1,4.2, 

4.3 

- - 3.71 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2,5.3 

5.4 

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.45 3.50 4.60 3.66 ระดับคุณภาพดี 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

ไมม ี

 

 

ควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับหลกัสูตร OBE 

เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนได

สวนเสีย 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

ตำแหนงทางวิชาการของอาจารย 

 

 

ควรส งเสร ิมและสนับสน ุนใหอาจารยไดเขาสู

ตำแหนงทางวิชาการ 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

บัณฑิตไดงานทำครบทุกคน 

 

 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

ถึงแมวาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในทกุดานอยูใน

ระดับดีแตดานคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยดาน

ความรูยังต่ำกวาดานอื่น ๆ  

ควรสงเสริมใหบัณฑิตไดงานตรงศาสตร 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

หลักสูตรมีการพัฒนานักศึกษาเพื่อทักษะการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21 อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

รวมถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียน

การสอน รวมถึงการสงเสริมนักศึกษาใหสงผลงาน

ทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ควรกำหนดเปาหมายของการพัฒนาทักษะศตวรรษ

ที่ 21 อยางชัดเจนวาควรพัฒนาทักษะใดบางและ

ดำเนินการตามเปาหมายทีก่ำหนดไว 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

จำนวนนักศึกษาไมเปนไปตามที่ต้ังไว ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธและปรบัวิธีการ

รับนักศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณจริง 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยไดรับการตีพิมพใน

วารสารตางประเทศ 

ควรสงเสริมอาจารยทกุทานใหสงผลงานตีพิมพใน

วารสารตางประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

ควรสงเสริมใหอาจารยไดรับตำแหนงทางวิชาการที่

สูงข้ึน 

ควรสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

- 

 

 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

การปรับสาระรายวิชาใหสอดคลองกับความกาวหนา

ทางวิชาการตามศาสตรและตลาดแรงงาน 

ปรับสาระรายวิชาใหสอดคลองกับความกาวหนาทาง

วิชาการตามศาสตรและตลาดแรงงาน 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

- 

 

 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

โปรแกรมที่จำเปนที่ใชในการเรียนรูตามศาสตรไม

เพียงพอตอความตองการของอาจารยและนักศึกษา 

 

ควรจัดหาโปรแกรมที่จำเปนที่ใชในการเรียนรูตาม

ศาสตรโดยเสนอตอมหาวิทยาลัยใหดำเนินการจัดหา

ใหเพียงพอ 

 

 ลงช่ือ      ประธานกรรมการ 

      (รศ.ดร. เดช  บุญประจกัษ) 
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