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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร   

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)  คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 

2558 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 
 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา)     ปการศึกษา 2559 

ผลลัพธ 
(คาเฉลี่ย/
รอยละ) 

คะแนน
/ผาน

,ไมผาน 
การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย 2559 
ผลลัพธ 

(คาเฉลี่ย/ 
รอยละ) 

คะแนน/ผาน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ี 1.1  
การบริหารจัดการ
หลักสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

- ผาน 1. การสนับสนุนเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
2. การสงเสริมเพ่ือใหมีคุณวุฒิท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ใหอาจารยขอเสนอตําแหนงทางวิชาการท่ี
สูงข้ึน (รศ.) อยางนอย 1 ทาน 

- ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

4.24 4.24 1.เพ่ิมแนวทางในการรับนักศึกษาและการ
ประชาสัมพันธใหมีจํานวนมากข้ึน 
2.การหาจุดเดนของหลักสูตรท่ีแตกตาง 
 

ปรับการรับนศ. เปน ทุกภาคการศึกษา (ปละ 
2 ครั้ง) 

2.5 2.5 

ตัวบงช้ี 2.2  
(ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ป 

- -   - - 

   แบบฟอรมท่ี 3 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 

2558 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 
 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา)     ปการศึกษา 2559 

ผลลัพธ 
(คาเฉลี่ย/
รอยละ) 

คะแนน
/ผาน

,ไมผาน 
การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย 2559 
ผลลัพธ 

(คาเฉลี่ย/ 
รอยละ) 

คะแนน/ผาน 

ตัวบงช้ี 2.2  
(ปริญญาโท) ผลงาน
ของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับ การตีพิมพและ
หรือเผยแพร 

40 5   10 2.50 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงช้ี 3.1 การรับ
นักศึกษา 

3 3 การกําหนดแผนรับระบบและกลไกและการ
ประชาสัมพันธในการรับนักศึกษา 

ปรับแผนการรับเปนปละ 2 ครั้ง (รับท้ัง 2 
เทอม) 

3 3 

ตัวบงช้ี 3.2 การ
สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3 3 การเตรียมความพรอมทางดานภาษาตางประเทศ เชน
ภาษาอังกฤษ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยการเพ่ิมราย
วิชา ภาษาอังกฤษทางการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า 

3 3 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

3 3   3 3 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงช้ี 4.1 การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย 
 

3 3 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน มีแผนการใหอาจารยประจําหลักสตูรเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย 

3 3 

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพ
อาจารย 

5 5 - - 5 5 

ตัวบงช้ี 4.2.1 รอยละ
ของอาจารยประจาํ

100 5 - - 60 5 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 

2558 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 
 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา)     ปการศึกษา 2559 

ผลลัพธ 
(คาเฉลี่ย/
รอยละ) 

คะแนน
/ผาน

,ไมผาน 
การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย 2559 
ผลลัพธ 

(คาเฉลี่ย/ 
รอยละ) 

คะแนน/ผาน 

หลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 
ตัวบงช้ี 4.2.2 รอยละ
ของอาจารยประจาํ
หลักสตูรท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

100 5 -  80 5 

ตัวบงช้ี 4.2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําหลักสตูร 
 

100 5 -  40 5 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลท่ีเกิด
กับอาจารย 

3 3 -  3 3 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 
 

3 3   3 3 

ตัวบงช้ี 5.2 การวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

3 3 1. การกํากับดูแลใหนักศึกษาสําเร็จตามแผนท่ีกําหนด กํากับ ติดตามใหนักศึกษารายงาน
ความกาวหนาตออาจารยท่ีปรึกษาทุกภาค 

3 3 

ตัวบงช้ี 5.3 การ
ประเมินผูเรียน 

3 3 1. การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัย  กระตุน และสงเสรมิใหนักศึกษาตพิีมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการเพ่ิมข้ึน 

3 3 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร

5 5 -  100 5 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 

2558 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปการศึกษา 2558 
 

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา)     ปการศึกษา 2559 

ผลลัพธ 
(คาเฉลี่ย/
รอยละ) 

คะแนน
/ผาน

,ไมผาน 
การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

เปาหมาย 2559 
ผลลัพธ 

(คาเฉลี่ย/ 
รอยละ) 

คะแนน/ผาน 

ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ี 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 

3 3  - - 3 
 

3 

 
                                            รายงานขอมูล ณ วันท่ี 27 ก.ย. 59 

 
         ลงนาม……………ปรีดา  ภมู…ี………………..(ผูรายงาน)  ลงนาม.........ปรีดา  ภูมี........... (ประธานหลักสูตร) 
                (...........นางปรีดา  ภมูี..............)                         (........นางปรีดา  ภูมี.........) 
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