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  รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 

โดย ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.ศจรีา  คุปพิทยานนัท)์ 
 
 ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษารายงานผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที ่ 3 ปีการศึกษา 2554    
ดังปรากฏตามตารางและแผนภูมิในภาคผนวก ก 
 1. การพ้นสถานภาพของนักศกึษา รุ่นปีการศึกษา 2554 เมือ่สิ้นภาคการศึกษาที ่3/2554  (ดังตารางรูปที ่1) 
  1.1 จาํนวนนักศึกษารับเข้า 2,702 คน พ้นสถานภาพเนื่องจากผลการเรียน จํานวน 187 คน คิดเป็น
   ร้อยละ 6.92 พ้นสถานภาพเนื่องจากลาออก จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 พ้นสถานภาพ
   เนื่องจากสาเหตุอ่ืน  ๆจํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 พ้นสถานภาพรวมทุกสาเหตุ จํานวน 477 คน 
   คิดเป็นร้อยละ 17.65  
   จํานวนคงเหลือนักศึกษาเมื้อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2554 จํานวน 2,225 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35    
 2. ผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2554 (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา)  
  2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคการศึกษาที่ 3/2554) จํานวน 60 คน มคีะแนน
   เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.50 คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 – 1.79 คิดเป็นร้อยละ 
   20.00 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.80 – 1.99 คิดเป็นร้อยละ 15.00 มคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
   เท่ากับ 2.00 คดิเป็นร้อยละ 40.00 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 1.79 (ดังแผนภูมิรูปที่ 2)  
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคการศึกษาที่ 2/2554) จํานวน 59 คน มคีะแนน
   เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.50 คิดเป็นร้อยละ 23.73 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 – 1.79 คิดเป็นร้อยละ 
   27.12 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.80 – 1.99 คิดเป็นร้อยละ 5.08 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
   เท่ากับ 2.00 คดิเป็นร้อยละ 44.07 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 1.79 (ดังแผนภูมิรูปที่ 2) 
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคการศึกษาที่ 1/2554) จํานวน 60 คน มคีะแนน
   เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.50 คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 – 1.79 คิดเป็นร้อยละ 
   18.33 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.80 – 1.99 คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
   เท่ากับ 2.00 คดิเป็นร้อยละ 50.00 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 1.85 (ดังแผนภูมิรูปที่ 2) 
  2.2 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคการศึกษาที่ 3/2554) จํานวน 152 คน มคีะแนน
   เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.50 คิดเป็นร้อยละ 5.26 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 – 1.79 คิดเป็นร้อยละ 
   7.24 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.80 – 1.99 คิดเป็นร้อยละ 16.45 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
   เท่ากับ 2.00 คดิเป็นร้อยละ 71.05 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 2.30 (ดังแผนภูมิรูปที่ 3)  
   กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคการศึกษาที่ 2/2554) จํานวน 165 คน มคีะแนน
   เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.50 คิดเป็นร้อยละ 7.88 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 – 1.79 คิดเป็นร้อยละ 
   11.52 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.80 – 1.99 คิดเป็นร้อยละ 12.12 มคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
   เท่ากับ 2.00 คดิเป็นร้อยละ 68.48 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 2.20 (ดังแผนภูมิรูปที่ 3) 
   กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคการศึกษาที่ 1/2554) จํานวน 168 คน มคีะแนน
   เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.50 คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 – 1.79 คิดเป็นร้อยละ 
   17.86 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.80 – 1.99 คิดเป็นร้อยละ 9.52 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
   เท่ากับ 2.00 คดิเป็นร้อยละ 58.33 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลีย่ 2.14 (ดังแผนภูมิรูปที่ 3) 
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รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเปน็ผู้ประเมิน 
ของภาคการศกึษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 

โดย ผู้ช่วยอธกิารบดีฝา่ยวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน) 
  

 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์  โดย
นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (ดังปรากฏในภาคผนวก ข) สรุปได้ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยมี
หัวข้อในการประเมิน 9 หัวข้อ มีน้ําหนักคะแนนแตกต่างกัน ดังนี้   

1) การแจ้งข้อมูลเริ่มต้น  (5) 
2) ปริมาณความรู้ที่ได้รับ  (10) 
3) ประสิทธิภาพการสอน  (20) 
4) คุณภาพความรู้ที่ได้รับ  (20) 
5) การสอนอย่างสร้างสรรค์  (15) 
6) ปรมิาณของงานที่ผู้สอนมอบหมาย  (7) 
7) คุณภาพของงานที่ผู้สอนมอบหมาย  (8) 
8) ความเป็นครู  (8) 
9) ความเป็นแบบอย่างที่ดี  (7) 

2. ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อคําถาม ในระดับปริญญาตรี พบว่า 
ทุกสํานักวิชามีลักษณะของระดับผลการประเมินการสอนใกล้เคียงกัน โดยได้รับผลการประเมินใน
ระดับสูงในรายข้อที่ 8) ความเป็นครู และรายข้อที่ 9) ความเป็นแบบอย่างที่ ดี  และเมื่อ
เปรียบเทียบโดยภาพรวม พบว่า สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินการสอนอยู่ในระดับที่
สูงกว่าสํานักวิชาอื่น ๆ  ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ทุกข้อคําถามมีลักษณะของข้อมูล
ใกล้เคียงกัน โดยมีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลการประเมินในรายข้อที่ 3) 
ประสิทธิภาพการสอน และ 4) คุณภาพความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับที่สูงกว่าสํานักวิชาอื่น ๆ ส่วน
สํานักวิชาแพทยศาสตร์มีความแกว่งของข้อมูลผลการประเมิน 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เปรียบเทียบผลการ
ประเมินตลอดปีการศึกษา 2554 จําแนกตามรายสาขาวิชา/หลักสูตร ดังนี้ 
3.1 ระดับปริญญาตรี 

1) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายสาขาวิชา/หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดี 
(ช่วงคะแนนระหว่าง 3.75 – 4.38) โดยสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับ
แรก คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

2) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกรายสาขาวิชา/หลักสูตร มีผลการประเมินในระดับดี (ช่วง
คะแนนระหว่าง 3.75 – 4.38) โดยสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก 
คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  
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3) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รายสาขาวิชา/หลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมินใน
ระดับดี  (ช่วงคะแนนระหว่าง 3.75 – 4.38) ถึงดีมาก (มากกว่า 4.38 ขึ้นไป) โดย
สาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีบางรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีผลการประเมินในระดับดีมาก 

4) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายสาขาวิชา/หลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดี  (ช่วงคะแนนระหว่าง 3.75 – 4.38) ถึงดีมาก (มากกว่า 4.38 ขึ้นไป) โดยสาขาวิชาที่มี
ผลการประเมินการสอนในอันดับแรก ได้แก่ วิศวกรรมเกษตร  

5) สํานักวิชาแพทยศาสตร์ รายสาขาวิชา/หลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมินในระดับดี
มาก (มากกว่า 4.38 ขึ้นไป)  โดยสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก
ได้แก่  สาขาวิชาแพทยศาสตร์   

6) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ รายสาขาวิชา/หลักสูตรมีผลการประเมินในระดับดี (ช่วง
คะแนนระหว่าง 3.75 – 4.38) โดยสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก
ได้แก่  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ รายสาขาวชิา/หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดีมาก 

(มากกว่า 4.38 ขึ้นไป)  โดยสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก คือ 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

2) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทุกรายสาขาวิชา/หลักสูตร มีผลการประเมินในระดับดีมาก 
(มากกว่า 4.38 ขึ้นไป)  โดยสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก คือ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  

3) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รายสาขาวิชา/หลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมินใน
ระดับดี  (ช่วงคะแนนระหว่าง 3.75 – 4.38) ถึงดีมาก (มากกว่า 4.38 ขึ้นไป) โดย
สาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

4) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายสาขาวิชา/หลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดี  (ช่วงคะแนนระหว่าง 3.75 – 4.38) ถึงดีมาก (มากกว่า 4.38 ขึ้นไป) โดยสาขาวิชาที่
มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

5) สํานักวิชาแพทยศาสตร์ รายสาขาวิชา/หลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีผลการประเมินในระดับดี
มาก (มากกว่า 4.38 ขึ้นไป)  โดยสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการสอนในอันดับแรก
ได้แก่  สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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รายงานการดาํเนนิงานศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 

โดย ผู้อํานวยการศนูย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชพี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร) 
 
 ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรายงานการดําเนินศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ดังปรากฏในภาคผนวก ค    
 
 
 

รายงานผลการเรียนของนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน  
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 

โดย ผู้อาํนวยการกองวชิาอิเลก็ทรอนิกส์การบิน (อาจารย์ ดร.กนก  สารสทิธิธรรม)  
 

 ผู้อํานวยการกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
สถาบันการบินพลเรือน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ดังปรากฏในภาคผนวก ง 

 
 

 






















































	back: 


