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บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.31คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (14 ตัวบงชี้) โดยองคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ที่ 1.1) หลักสูตร“ผาน”

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรองคประกอบที่ 2 (ตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2) คะแนนประเมินอยูในระดับดีมาก

องคประกอบที่ 3 (ตัวบงชี้ที ่3.1 3.2 และ 3.3) คะแนนประเมินอยูในระดับปานกลางองคประกอบที่ 4 (ตัวบงชี้

ที่ 4.1 4.2 และ 4.3) คะแนนประเมินอยูในระดับปานปลางองคประกอบที่ 5 (ตัวบงชี้ที่ 5.1 5.2 5.3 และ 5.4) 

คะแนนประเมินอยูในระดับดีและองคประกอบที่ 6 (ตัวบงชี้ที ่6.1) คะแนนประเมินอยูในระดับปานกลาง 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที ่  จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน    ความหมาย 

1.การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 

2.บัณฑิต 2 4.27 ดีมาก 

3.นักศึกษา 3 3.00 ปานกลาง 

4.อาจารย 3 3.14 ดี 

5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 4 3.50 ดี 

6.สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 1 2.00 ปานกลาง 

รวม 14 3.31 ด ี

หมายเหต ุแปลผลคะแนนประเมินดงันี ้

คะแนนประเมิน ความหมาย 

0.01-2.00 นอย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ด ี

4.01-5.00 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวเิคราะหตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  

จํานวนและคุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูรเปนไปตามมาตรฐาน สกอ. กําหนด 

 

องคประกอบคุณภาพที่ 2-6  

 จุดแข็ง 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 (3 คน)  

 2. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติและระดับชาติ รอยละ 24 

3. มีกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย ครอบคลุมดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

4.มีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอรโดยเฉพาะ สงผลใหนักศึกษาไดเรียนและทําวิจัยได

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอในระดับปรญิญาเอก 

2. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจําหลักสูตรเผยแพรผลงานวิจัย ตีพิมพระดับนานาชาติ

และระดับชาติอยางตอเนื่อง 

 3. ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่สามารถกระตุนความรับผดิชอบตอตัวนักศึกษาเองและสวนรวม 

 4.สงเสริม/สนับสนุนและจูงใจใหนักศึกษาทําวิจัยใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 จุดท่ีควรพัฒนาเรงดวน 

 1. จาํนวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตามแผน 

2. การคงอยูของนักศึกษา 

3. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตรงตามแผน 

4. รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. จัดโครงการการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยปรบัพืน้ฐานความรูในรายวิชาทีท่ําให

นักศึกษาตกออก เชน คณติศาสตร และเคม ีเปนตน เพื่อเพิ่มอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

2. ควรปรับปรุงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 

ของรายวิชาที่เปดสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          4. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจําหลกัสูตรทุกคนเขาสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

ขึ้นเพื่อแสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรรอบปการศึกษา 

(สกอ.)จํานวนองคประกอบที่รายงานทั้งหมด

 ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามปการศึกษา 

1 สิงหาคม2558  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

จัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้หลักสูตรไดรับรวมมือรวมใจ

อยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายสําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนํา

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการ พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

4 

คํานาํ 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทํา

ขึ้นเพื่อแสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรรอบปการศึกษา 2558  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน 

จํานวนองคประกอบที่รายงานทั้งหมด6 องคประกอบ14 ตัวบงชี้       

ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามปการศึกษา 2558  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 

กรกฎาคม2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้หลักสูตรไดรับรวมมือรวมใจ

อยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตาม

ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนํา

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการ พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยาง

ดร.พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร

  25 กรกฎาคม 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทํา

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน 

เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงคของการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้หลักสูตรไดรับรวมมือรวมใจ

อยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตาม

ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนํา

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการ พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยาง

 
พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร 

กรกฎาคม 2559 
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สารบัญ 

 

เรื่อง           หนา 

 

บทสรุปผูบรหิาร          2 

คํานํา           4 

สารบัญ           5 

บทที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร       6 

บทที่ 2 ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร      13 

บทที่ 3 สรุปผลการดาํเนินงาน         85 
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บทท่ี 1  บทนํา 

1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

เปนหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวน 5 คน และอาจารยประจําหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒติรงตามสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรซึ่ง

มีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอรมีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับ

สถานที่ฝกประสบการณทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารย

ประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะ

ออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในสวน

ของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดาน

วิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกใน

การติดตอมากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของ

หลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับ

หนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการบริการวิชาการ

ดานวิทยาศาสตรแกโรงเรียนกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีววิทยาฯ 

คณติศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร)  

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมี

การออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร มีหองเรียนและอุปกรณการ

เรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา 

ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสให

นักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่วกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
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   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร25491641100873 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor  of  Science  in Rubber and Polymer Technology 

        1.1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Bachelor  of  Science  in Rubber and Polymer Technology 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : B. Sc. (Rubber and Polymer Technology) 

1.1.3 วิชาเอก  ไมม ี

1.1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป 

- หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

- ไมมีความรวมมือกับสถาบันอืน่ในการเทียบโอน 

- ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

          เปดสอนภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2555 

 ไดพจิารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที1่/2555 เมื่อวนัที ่27 มกราคม  2555 

  ไดรับอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที1่/2555  เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ  2555 

1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

- ขาราชการครู 

- พนักงานบริษัท 

- หนวยงานราชการ 

 

 

 

 

 



8 

 
1.2 จํานวนนักศึกษา  

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 256O 

รุน 1 (1/2555) 21 13 13 13 - - 

รุน 2 (1/2556) - 39 17 16 - - 

รุน 3 (1/2557) - - 25 10 - - 

รุน 4 (1/2558) - - - 9 - - 

 

1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปจจุบัน 

1. นายพิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร 1. นายพิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร 

- วท.บ.(เคมียาง) 

- M.Sc.(Polymer Engineering and 

Technology) 

2. นายวัชรินทร  สายน้ําใส 2. นายวัชรินทร  สายน้ําใส 

- วท.บ.(เทคโนโลยียาง) 

- วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร) 

3. นายพลพัฒน  รวมเจริญ 3. นายพลพัฒน  รวมเจริญ 

- วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) 

- วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร) 

- Ph.D.(Polymerization Engineering) 

4. นายรัฐพงษ  หนูหมาด 4. นายรัฐพงษ  หนูหมาด 

- วท.บ. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร) 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พอลิเมอร) 

5. นางสุภาพร  สุขจันทร 5. นางสุภาพร  สุขจันทร 

- วท.บ.(ศึกษาศาสตรเคมี) 

- กศ.ม.(เคมีศึกษา) 

 

1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 

1. อาจารยอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง 

2. อาจารยวัชรนิทร  สายน้ําใส 

3. นายเอกฤกษ  พุมนก 
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4. อาจารยปยธดิา  บุญสนอง 

5. อาจารยดาริกา  ธรรมธาดา 

6. อาจารยรัฐพงษ  หนหูมาด 

7. อาจารยผจงจิต  พิจติบรรจง 

8. อาจารยจริาภรณ  กวดขัน 

9. อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย 

10. ผูชวยศาสตราจารยดร.จารุวรรณ  คําแกว 

11. ผูชวยศาสตราจารยดร.พลพัฒน  รวมเจริญ 

12. ผูชวยศาสตราจารยดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

13. ผูชวยศาสตราจารยดร.ทวีสนิ  นาวารัตน 

14. ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุพดี  ธรรมชาต ิ

15. ดร.อัจฉรา  เพิ่ม 

16. ดร.พิพัฒน  ลมิปนะพิทยาธร 

17. ดร.จุติกา  โกศลเหมมณ ี

18. ดร. นยันา  โงวศิร ิ

19. อาจารยมูรณี  ดาโอะ 

20. อาจารยกนิษฐา  พงศอาทติย 

21. อาจารยนวรัตน  สีตะพงษ 

22. อาจารยวภิาพรรณ  นําอุทิศ 

23. อาจารยมณี  อินทพนัธ 

24. อาจารยอรวีร  ปานนาค 

25. อาจารยชํานาญ  พลูสวสัด ิ

26. อาจารยฤดีดาว  ชางสาน 

27. อาจารยสรัช  ดอกบัวแกว 
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2. สรุปผลประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพในปท่ีผานมา(ปการศึกษา 2557) 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 

2. บัณฑิต 2 4.26 ผาน 

3. นักศึกษา 3 1.33 ผาน 

4. อาจารย 3 2.48 ผาน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2.00 ผาน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 1.00 ผาน 

รวม 14 2.23 ผาน 

 

3. สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวมตามองคประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปที่ผานมา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง 

1. สามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชในการปฏิบัติจริง 

จุดที่ควรพัฒนา      

1.  ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. ควรเพิ่มทักษะดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพืน้ฐานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

3. เสริมสรางบุคลิกภาพและการมีภาวะผูนํา 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 จุดแข็ง 

1.  การเรยีนรูที่ลงมือปฏิบัติจรงิ 

2. มีระบบการดูแลนักศึกษาที่ด ี

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. ควรเพิ่มทักษะทางดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพืน้ฐานที่จําเปนสาํหรับการปฏิบตัิงาน 

3. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาดานวิชาการ หรอืจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู และ

นําเสนอผลงานวิชาการของนกัศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

 จุดแข็ง 

1.  มีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

2. อาจารยมีความใสใจและดูแลนักศึกษาเปนอยางด ี

จุดที่ควรพัฒนา 
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1.   ควรมีแผนพัฒนาเพื่อผลักดันใหอาจารยมีคุณวุฒิสูงขึ้น หรือเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่

สูงขึน้ 

2. สรางแรงกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

3. ควรมีแผนบริหารอัตรากําลัง เพื่อเพิ่มใหจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 จุดแข็ง 

1.  มีรายวิชาที่ครอบคลุมและสามารถนําไปปฏิบัติในสายงานไดจริง 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาการออกคาย หรือจัด

เวทีประกวดผลงานวิชาการ 

2. ควรเพิ่มวิชาทักษะทางชาง 

3. ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ 

4. การประชาสัมพันธหลักสูตรแผนสหกิจศึกษา 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีแผนในระดับหลักสูตร เพื่อบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหครบถวนเพียงพอ และ

ทันสมัย 

2. การทําขอตกลงการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นๆ (resource sharing) 

3. จัดสภาวะแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับการเรยีนรูทักษะภาษาอังกฤษ 

 

1. การนําผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 

ความกาวหนาของการดาํเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/

เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จ 

เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร 

ภาคเรียนที่ 1/2558 ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจริญ ดําเนินการแลวเสร็จ 

เพิ่มทักษะทางดานการ

ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรพืน้ฐานที่

จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงาน 

ภาคเรียนที่ 1/2558 อ.เอกฤกษ พุมนก ดําเนินการแลวเสร็จ 
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แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/

เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จ 

 

ควรจัดกิจกรรมที่

สงเสริมการพัฒนาดาน

วิชาการ หรือจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรยีนรู และ

นําเสนอผลงานวิชาการ

ของนักศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2/2558 อาจารยรัฐพงษ หนูหมาด ดําเนินการแลวเสร็จ 

แผนพัฒนาเพื่อผลักดัน

ใหอาจารยมีคุณวุฒิ

สูงขึ้น หรือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการที่

สูงขึ้น 

ภาคเรียนที่ 2/2558 ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจริญ ดําเนินการแลวเสร็จ 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาํปการศึกษา 2558  

แผนปฏบิัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2559 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

ขอตําแหนงทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2559 นายเอกฤกษ  พุมนก 

เตรียมตัวศึกษาตอ ภาคเรียนที่ 2/2559 อาจารยรัฐพงษ หนูหมาด 

จัดซือ้ครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2560 สิ้นปงบประมาณ 2560 อาจารยรัฐพงษ หนูหมาด 
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บทท่ี 2 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดบัหลักสูตร 

 

องคประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี

จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 12  

ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้  นายเอกฤกษ พุมนก โทรศัพท  :  081-2616885 

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางวรรณฤดี หมื่นพล โทรศัพท :  089-5993718 
 

เกณฑการประเมนิ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร 

การ

ดําเนินงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไม

ผาน 

  ปริญญาตร ี

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจํา

เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจํา หลักสูตร  จําแนกตาม

ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตารางแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจําแนก

ตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตรี 

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

ใ น ส า ข า ที่ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ กั บ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําหลักสูตรจําแนก

ตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่

ระบุไวหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้นโดยมี

คุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ หรอือาจารยผูสอน 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

หมายเหต ุสําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชใน

ปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8) 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

3. คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 การดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพ 

  หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1 – 5 ตองดําเนินการ 

ปริญญาโท 

ตัวบงชี้ TQF ตองดําเนินการทุกตัว 

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-12 ไดแก 

1. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

และมีการกําหนดบทบาทและ

หนาที่อยางชัดเจน 

2. รายงานการประชุมอาจารยประจํา

หลักสูตร ซึ่งแสดงรายชื่ออาจารย
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การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติ ดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.

2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยาง

นอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.

7 ปที่แลว 

ผู เขารวมประชุมโดยจัดประชุม

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

3. รายงานสรุปจํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตรที่มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดํ า เนิ นงาน

หลักสูตรในแตละปการศึกษา 

4. รายงานสรุปการประชุมเพื่อ

วางแผนติดตามและทบทวนการ

ดําเนินงานของหลักสูตร 

5. รายงานสรุปแบบประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2558 
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การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

8. อาจารยใหม  (ถามี )ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่ง

ครั้ง 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย /บัณฑิตใหมที่ มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

หมายเหต ุ

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใหตรวจประเมิน

ตามปกติ แตไมนํามาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร“ผาน” หรือ “ไมผาน” ตามองคประกอบที่ 1 การ

กํากับมาตรฐาน 
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สรุปผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรผานตาม

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ปริญญาตรี 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

4. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

  

 

 

 



18 

 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่

หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยาง

นอย 5 ดานคือ1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา4) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นายเอกฤกษ พุมนก โทรศัพท  :  081-2616885 

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางวรรณฤดี หมืน่พล โทรศัพท :  089-5993718 
 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได   = 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ไดใชขอมูลจากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการประเมินความ

พึงพอใจ 5 ดาน ไดแก  

1. ดานคุณธรรมจรยิธรรม คะแนนเฉลี่ย 3.95 

2. ดานความรู  คะแนนเฉลี่ย 3.33 

3. ดานทักษะทางปญญา คะแนนเฉลี่ย 3.14 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป

การศึกษา 2557 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทัง้หมด 
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ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

รับผิดชอบ  คะแนนเฉลี่ย 3.83 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.40 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร  มีผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินเปน 10.67 

คดิเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.55  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 9 

2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 9 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถามของผูสาํเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา รอยละ 33.33 

4. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 10.67 

5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิ คาเฉลี่ย 3.55 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 3.51 

 

คาเฉลี่ย 

3.93 

3.93 คะแนน 

คาเฉลี่ย 

3.55 

3.55 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 

ผลการประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของบัณฑิตอยูในเกณฑระดับด ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการพัฒนาระบบกลไกเพื่อบณัฑิตที่จบมาใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานมากขึน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

-  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

-  
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่

สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํา

นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ

ตนเองไดการคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

พิเศษหรอืภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายเอกฤกษ พุมนก  โทรศัพท :  081-2616885 

ผูจัดเก็บขอมูล  : วรรณฤดี หมื่นพล  โทรศัพท:  089-5993718 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสตูร 

 

 

 
 

 

**การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงาน มาพิจารณา** 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได   = 

 

 

หมายเหต ุ: จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 

 

 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                                            100 

X 5 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

X 100 
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ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2557 

รวมทั้งสิ้น  9  คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดให

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการ

มีงานทํานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบ

แบบสํารวจการมีงานทําและสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น 9  คนคิดเปนรอยละ  100  ซึ่งมีงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ 9 คน คิดเปนรอยละ 100  คิดเปน  

5  คะแนน 

2.2-0-1 สรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถาม

ภาวะการมงีานทาํของบัณฑติ โดย

สํานักสงเสริมและวิชาการงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

  
ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจการไดงานทํา คน 9 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 9 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน - 

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 9 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน - 

8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 12,444 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

   =    9   x 100  = รอยละ  100 

    9 

2. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กาํหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

   =  รอยละ  100x 5 = 5  คะแนน 

   100 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่

ได งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 รอยละ91.8 

คดิเปน 4.59 

คะแนน 

รอยละ 100 

คดิเปน 5 

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง 

ผลการประเมินรอยละของบณัฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปอยู

ในเกณฑระดับ ดีมาก 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 

-  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

-  

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี ้
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3.55 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.28 
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องคประกอบที ่3  นักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ 

แตละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนด

เกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของ

นักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัด

นักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่น

ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายรัฐพงษ หนูหมาด  โทรศัพท : 087-2896645 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นายรัฐพงษ หนูหมาด  โทรศัพท: 087-2896645 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

รูปธรรม รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธบิายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การรับนักศึกษา 

เปาประสงค 

การรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ประจําปการศึกษา2558จํานวน 40 คน 

การวางแผน (P) 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนด

จํานวนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558  โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร  ไดใชกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 40 คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับ

การศึกษาดังนี้คือ  

- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

หรือเทียบเทา  

- มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 

2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 

 1) แบบโควตาเรียนดี จํานวนรอยละ 50 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน ซึ่งนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยของ

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมต่ําวา 2.50 และสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อ

โดยอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  และโปรแกรมวิชา

เทคโนโลนียางและพอลิเมอร  ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2) แบบภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 50 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหงมีการรับสมัคร และ

สอบคัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อ
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โดยอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  และโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรงโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดยขอสอบของมหาวิทยาลัย และมีการ

สอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร   และแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การดําเนินการ (D) 

 ดําเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตางๆ ที่กําหนด 

ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ทํา

หนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษาตามประเด็นดังนี ้

1. บุคลิกภาพ 2. การใชภาษา 3. เจตคติตอวิชาชีพ และ 4. ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง 

การประเมินผลการดําเนินการ(C)  

 อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวาจากการรับนักศึกษาทั้ง 3 

รูปแบบ พบวาในปการศึกษา 2558  มีนักศึกษาเขาศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 9 คน ซึ่งเมื่อจํานวนนักศึกษาที่เขา

ศึกษาไมเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร จึงไดรวมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ 

พบวาปญหาการรับนักศึกษามีจํานวนนักศึกษาต่ํากวาเปาหมาย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธหลักสูตรไป

ยังโรงเรียนตางๆ ไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไมทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรืออาจเกิดจากสภาพสังคม

ปจจุบันคานิยมของนักเรียนในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรลดลง และมีหลักสูตรเปดใหมเพิ่มมากขึ้นและ

เมื่อเปรยีบเทียบกับจํานวนของนักศึกษาเขาใหมในปการศึกษา 2557 พบวามีนักศึกษาลดลงถึงรอยละ 72 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาฯ พิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลวมี

ความเห็นรวมกันวาในปการศึกษา 2559 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน road show ใน

สถานศึกษา โดยศิษยเกา โดยโปรแกรมวิชารวมกับคณะ ปรับปรุงเว็บไซทของโปรแกรมวิชาเพื่อ

ประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน และเสนอให

ทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน 

การเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 

              เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดผานการสอบโดยขอสอบกลาง เชน โควตาเรียนดี บําเพ็ญ

ประโยชน กีฬา และการรับแบบยื่นความจํานง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหนักศึกษากลุมนี้ 

รวมทั้งมีกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งดาน

วิชาการและดานการใชชวีิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้งเปาประสงค และดําเนินการรวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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เปาประสงค(O) 

เตรียมนักศึกษาใหมใหมีความพรอมในการเขาศึกษาในชัน้ปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชวีิตในมหาวิทยาลัย 

การวางแผน(P) 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  มีการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงานรวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (สนส.) โดยไดวางแผน และจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน โดย

ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรและเคมี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และกิจกรรมความปลอดภัยในการใช

หองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ และกิจกิจกรรมกาวแรกของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร เปนตน 

การดําเนินการ(D) 

 นักศึกษาใหมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ไดทํา

กิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร 

รวมกับโปรแกรมวิชา คณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรียนใน

ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 

 

 1. กจิกรรมปรับพืน้ฐานทางวิชาการ  

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการจัดกิจกรรม

ปรับพื้นฐานทางวิชาการตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 1 กรกฎาคม 2558  โดยเรยีนเสริมวิชา คณติศาสตร

และเคมีซึ่งกอนเรยีนและหลังเรียน นักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการ

จัดกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมพบวาทําใหนักศึกษามีการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ในสวนของวิชา

คณติศาสตรและเคมี ซึ่งมีความจําเปนเนื่องจากเปนพื้นฐานที่จะตองใชตอไปในการเรียน 

            2. กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง  

หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร รวมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร และคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ 

รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร  ไดเขารวมกิจกรรมตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ถึง 1 สิงหาคม 2558 ณ กองรักษา

ความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา นักศึกษามีโอกาสไดรวมกันทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา 

การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป เปนตน จากการ

จัดกิจกรรมพบวานักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษารุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป ไดฝกความเปนผูนํา การ

ทํางานเปนทีม ทําใหนักศึกษาไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเกิดการปรับตัวกับเพื่อนใหม เพื่อเขาสูสังคม

มหาวิทยาลัยตอไป 

            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสนส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  
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โดยจัดการประชุมพบผูปกครองเตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร จัดระบบปรึกษา แนะแนว มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครอง

ในกรณีที่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอนการ

ลงทะเบียนเรยีนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคูมือแผนการเรยีนตามโครงสรางหลักสูตรใหกับนักศึกษาและ

อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือ

ปญหาจากการเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับ

ทุนการศึกษา กองทุนกูยืมการศึกษา (กยศ.) เปนตน 

4. โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2015ในวันที่ 13กรกฎาคม 2558 

เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักคณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูบริหารในระดับคณะ บุคลากรที่

นักศึกษาจะตองติดตอดานตางๆ เชน นักวิชาการศึกษาดานวิชาการ ดานกิจกรรมนักศึกษา เปนตน 

5. โครงการความปลอดภัยในการใชอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ

หลักสูตรรวมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติในวันที่ 

14กรกฎาคม 2558โดยเชิญวิทยากรจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรฯ ม. ราชภัฏสงขลา และศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรูและสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี 

และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย นักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การ

ปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง  

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุม และรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษาพบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น 

โดยดูจากผลการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พบวา

นักศึกษามีปญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ําลดลงจากปการศึกษา 2557 อยางไรก็ตามพบ

ปญหาคอื  

1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของโครงการ

หรือกิจกรรม  

2) ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัดทําใหเรียนเสริมไดเพียง 2 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น 

ๆ ที่ควรเสริมดวย เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

3)หองเรยีนมีจํากัด 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  และอาจารย

ประจําโปรแกรมวิชาเทคโนโลนียางและพอลิเมอร  ไดประชุมพิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2559 

ดังนี ้
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ผลการดําเนนิงาน 

1. การสอนปรับพืน้ฐานไดดําเนินการโดยหลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนครั้งแรก จาก

แตเดิมจัดโดยหลักสูตรรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการประเมินผลพบวา นักศึกษา

มีความพรอมมากขึ้น อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควรดําเนินการ

ปรับปรุง ดังนี้ การจัดการ การเลือกรายวิชาในการปรับพืน้ฐานตางๆ เพราะแตละหลักสูตรมีธรรมชาติของ

หลักสูตรที่แตกตางกัน 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรยีนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการ

เรียนระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจํา

หลักสูตร กับนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับผูปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมได  
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 

3.1-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตร  

3.1-0-4 โครงการปรับพื้นฐานของ สนส. 

3.1-0-5 โครงการปรับพื้นฐานของคณะ 

3.1-0-6 กิจกรรมปฐมนิเทศ 

3.1-0-7 คูมือการลงทะเบียนเรียน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การรับนักศึกษา 2 ขอ 

 

1  ขอ 

1 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที ่3.1 

จุดแข็ง 

มีระบบการดูแลนักศึกษาแรกเขาที่ด ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ควรกระทําอยางตอเนือ่งและมีการปรับปรุงระบบการดูแลใหดียิง่ขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การประชาสัมพันธหลักสูตรเชงิรุกและตอเนือ่ง 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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ควรเพิ่มชองทางในการประชาสัมพนัธหลักสตูรใหเปนที่รูจกัมากยิ่งขึ้น เชน การทาํ Road Show ใน

สถานศึกษาตางๆ การเขารวมประชาสัมพนัธหลักสตูรใน SKRU open house การปรับปรุงเวปไซต

คณะใหมีความทนัสมัยของขอมูลมากยิง่ขึ้น  
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพืน้ฐานหรอืการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาได

อยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวางการศึกษามีการจัด

กิจกรรมการพัฒนาความรู ความสามารถในรูปแบบตา งๆ  ทั ้ง ก ิจ กร รม ใ น

หอง เรียนและนอกหอง เรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึก

สาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับ

ปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรอืการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให

สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล ในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยให

ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปรญิญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิทยานิพนธแกบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรยีนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นายรัฐพงษ  หนหูมาด  โทรศัพท : 087-2896645 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายรัฐพงษ  หนหูมาด  โทรศัพท: 087-2896645 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

 กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีได

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การควบคมุ การดแูล ใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปรญิญาตร ี

(O) เปาประสงค 

เพื่อควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษาในระดับปรญิญาตร ี

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

1. อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแก 

นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  แตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2558 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการและเขารวมการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

ทีว่างแผนไว 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งใน

ดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธบายของทุกสัปดาห เชน ตอบขอซักถามและชวย

แกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรอืปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียนการแกผลการเรียน 

การเบกิคารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เปนตน หรือนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจาก

อาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบโดยกรรมการหลักสูตรกํากับ

และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการ

ใหคําปรึกษาไวเพื่อรวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแก

นักศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

  อาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา พบวา

กระบวนการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษานั้น กองพัฒนานักศึกษาเปนผูใหนักศึกษา

ประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอผลการประเมินเปนรายคณะ ทําใหอาจารยประจํา

หลักสูตรไดผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จึงควรปรับใหอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการให

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาอีกชองทางหนึ่ง อาจารยที่ปรึกษามีการสรางกลุมในไลน

เพื่อใหสามารถตอบขอซักถามและสามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางรวดเร็วและนํามาใชจริงในทาง

ปฏิบัติ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมในไลนทําใหมีการประสานงาน

ติดตอระหวางอาจารยละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากขึ้น 

โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรยีน  ซึ่งทําใหอาจารยที่ปรกึษาสามารถแกปญหาในระดับตางๆ ไดดีขึ้น ทั้งดานการ

เรียนและเรื่องสวนตัว กลาวคอื มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษาตกคาง

ในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชา

ตอเนื่องอื่น ๆ ตอไปได ซึ่งทําใหสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมี

ความเห็นรวมกันวา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษา เพื่อรวมกันพิจารณาและ

แกปญหาประเมินความเสี่ยง 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เปาประสงค(O) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

การวางแผน (P) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย

รวมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรและคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการ

พัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุวิทยาศาสตร ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  การจัด

โครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานตางๆ  โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนสาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ดําเนินการโครงการรวมกับคณะ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่

สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก กิจกรรมจิตอาสาตางๆเชน คาย

วิทยาศาสตร(ชมรมบานเคมี)กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันการทําขนมไทยและ

แขงขันการทําอาหารทองถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน เชน โครงการคณะวิทยสวยดวยมือเรากิจกรรมวิชาการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

เตรียมความพรอมกอนสอบ กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการการประชุมวิชาการเสนอ
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ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตนและในดานการเรียนการสอนไดมี

การพานักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการจริง เชน รายวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร รายวิชากระบวนการ

แปรรูปยาง เปนตน 

2. ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของ

รายวิชาใหมีความทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบณัฑติ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่

หลักสูตรกําหนด เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชนการจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการพัฒนา

นักศึกษาใหเกดิทักษะการเรียนรูดาน ICT ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จัดโครงการใหแกนักศึกษา เชน   กิจกรรมราชภัฏวิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ รวมทั้งโครงการอบรม 

Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS เปนตน นอกจากนี้หลักสูตร ยังไดวางแผนรวมกับคณะในการจัดโครงการ

พัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คอื โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน 

และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ โครงการ Sci and Tech มุง

สูประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศการแขงขันการทําขนมไทยและอาหารทองถิ่น  กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียน

พรรษา กจิกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูอาชพี เปนตน 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ไดดําเนินการรวมกับโปรแกรม

วิชา และคณะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่ไดวางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการ Sci and Tech มุงสูประชาคมอาเซียนระหวางวันที่  5-7, 10-11, 13-14 และ 17-19 สิงหาคม 

2558 

2. กจิกรรมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย วันที่ 15 มกราคม 2559 

3. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการทักษะการคดิวิเคราะหเชงิตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่  6 

กุมภาพันธ 2559 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 จากการดําเนินการกิจกรรมตางๆ พบวากระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยสวนใหญ 

อยางไรก็ตามพบวามีปญหาและอุปสรรคบาง เชน นักศึกษายังใหความรวมมือนอย และจากการประเมินโครงการ

โดยนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตาง ๆ และมีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น  เปนไป

ตามเปาประสงคที่วางไวและจากกจิกรรมในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตาง ๆ พบวาสวนใหญเปนกิจกรรมใน

การพัฒนาทักษะชวีิต  

1. จากโครงการ Sci and Tech มุงสูประชาคมอาเซียนระหวางวันที่  5-7, 10-11, 13-14 และ 17-19 
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สิงหาคม 2558 ซึ่งเปนการอบรมภาษาอังกฤษโดยคณะวิทยาศาสตร ซึ่งไดเชิญวิทยากรจากคณะครุศาสตร 

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 

2. จากกิจกรรมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย วันที่ 15 มกราคม 2559นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยียางและพอลิเมอรไดรวมกันเปนเจาภาพในการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kolej Matrikulasi Teknikal 

Kedah ประเทศมาเลเซีย ทําใหนักศึกษาไดเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมรวมกัน 

3. จากโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการทักษะการคดิวิเคราะหเชงิตัวเลขและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศวนัที ่ 

6 กุมภาพันธ 2559 ทําใหนักศึกษาไดเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปน

ทักษะที่จําเปนในโลกยุคปจจุบัน 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากผลการประเมิน คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร มีความเห็นรวมกันวา ควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มขึน้และลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนโดยเฉพาะใน

นักศึกษาชัน้ปที่ 1 และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปการศึกษา 

2559  อาจารยประจําหลักสูตรจึงมีความเห็นวาควรมีการเพิ่มกิจกรรมวิชาการมากขึ้น เพื่อสงผลตออัตราการคงอยู

ของนักศึกษาดวย 
 

 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.2-0-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3.2-0-2 คําสั่งการเขารวมโครงการตาง ๆ 

3.2-0-3 รายงานการประชุม 

3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 

3.2-0-5 แบบประเมินโครงการตาง ๆ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 ขอ 

 

1  ขอ 

1  คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

  

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที ่3.2 

จุดแข็ง 

การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยั(กองพัฒนานกัศึกษา) 

สอดคลองกับหลักสูตร 
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แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มหาวิทยาลยั(กองพัฒนานักศกึษา) จัดอบรมทักษะ ความรู บทบาทการเปนอาจารยที่ปรึกษาอยาง

ตอเนื่องทุกรุน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศรรตวรรษที่ 21  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

การประชุมหารอืเพื่อกําหนดกรอบของกจิกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศรรตวรรษที่ 21 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามี

ความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในการรายงาน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :นายรัฐพงษ หนูหมาด  โทรศัพท  : 087-2896645 

ผูจัดเก็บขอมูล  :นายรัฐพงษ หนหูมาด  โทรศัพท  : 087-2896645 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีการ

รายงานผล

การดําเนนิงาน 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การ

ดําเนนิงานที่ดี

ขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงานท่ี

ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานครบทุก

เรื่องตามคําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนนิงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่

โดดเดน เทยีบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุมเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผลการ

ดําเนินงานที่โดดเดน

อยางแทจริง 
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ผลการดําเนนิงาน 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

 

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

จํานวนท่ี

รับเขา 

จํานวนนักศกึษาคงอยู(คน) ในแตละปการศึกษา(ป) รอยละ 

การคงอยู 

ออก

กลางคัน 2555 2556 2557 2558 

2555 21 24 13 13 13 61.90 8 

2556 39 - 39 15 15 34.46 24 

2557 25 - - 25 9 36.00 16 

2558 9 - - - 7 77.78 2 

 

นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ  61.90 

นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ  34.46 

นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ  36.00 

นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ  77.78 

โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรดําเนินการดังนี้ 

1. โครงการปรับพื้นฐาน 

2. มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด 

3. มีการสอนเสริมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการแนะนําการใชชีวิตและการจักการขอรองเรียนมี

คาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับมากที่สุด 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีคาเฉลี่ย เฉลี่ย 4.36 อยูในระดับมาก 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตรมีคาเฉลี่ย 4.48 อยูในระดับมาก 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรมีคาเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับมาก 

การรองเรียนของนักศึกษา 

- หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการจัดการขอรองเรยีนของนกัศกึษาโดย

ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันประชุมเพื่อพิจารณาขอรองเรียนของนักศึกษาและจะ

ดําเนินการแกปญหา  และในปการศึกษา 2558 ไมพบการรองเรียนของนักศึกษา 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 

3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนของหลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 ขอ 

 

1 ขอ 

2  คะแนน 

2 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 

จุดแข็ง 

- นักศึกษามีความพอใจตอหลักสูตรและการจัดการขอรองเรียนในระดับมากทุกดาน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- เพิ่มชองทางในการประชาสมัพันธและรับเรื่องราวรองเรียนของนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

2. อัตราการสําเร็จของนักศึกษา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- จัดทําสถิติของการเขาขอคาํปรึกษาของนักศึกษา 
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง 

1. มีระบบการดูแลนักศึกษาแรกเขาที่ด ี

2. การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยั(กองพัฒนานกัศึกษา) 

สอดคลองกับหลักสูตร 

3. นักศึกษามีความพอใจตอหลกัสูตรและการจัดการขอรองเรียนในระดับมากทุกดาน 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรกระทําอยางตอเนือ่ง และมีการปรับปรุงระบบการดูแลใหดียิง่ขึ้น 

2. มหาวิทยาลยั(กองพัฒนานักศกึษา) จัดอบรมทักษะ ความรู บทบาทการเปนอาจารยที่ปรึกษาอยาง

ตอเนื่องทุกรุน 

3. เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธและรับเรื่องราวรองเรียนของนักศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การประชาสัมพันธหลักสูตรเชงิรุกและตอเนือ่ง 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพือ่เสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศรรตวรรษที่ 21 

3. อัตราการคงอยูของนักศึกษาและอัตราการสําเร็จของนักศกึษา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรเพิ่มชองทางในการประชาสัมพนัธหลักสตูรใหเปนที่รูจกัมากยิ่งขึ้น เชน การทาํ Road Show ใน

สถานศึกษาตางๆ การเขารวมประชาสัมพนัธหลักสตูรใน SKRU open house การปรับปรุงเวปไซต

คณะใหมีความทนัสมัยของขอมูลมากยิง่ขึ้น 

2. การประชุมหารอืเพื่อกําหนดกรอบของกจิกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศรรตวรรษที่ 21 

3. จัดทําสถติิของการเขาขอคําปรึกษาของนักศึกษา 

4.  

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.00 
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องคประกอบที ่4  อาจารย 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ การบรหิารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและ

ของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใสนอกจากนี้ตองมีระบบ

การบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มี

คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยมีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรม

การดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  ในการ

รายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนง

ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจริญ โทรศัพท  : 081-9635596 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางวรรณฤดี หมื่นพล  โทรศัพท  : 081-9635596 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมีแนวคิด

ใ น ก า ร

กํ า กั บ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- มีระบบมีกลไก 

- ไ ม มี ก า ร นํ า

ร ะ บ บ ก ล ไ ก

ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มกีลไก 

- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัต/ิดําเนนิงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนนิงาน 

- มีการประ เมิ น

กระบวนการ 

- มีระบบ มกีลไก 

- มี ก า รนํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัต/ิดําเนนิงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุ ง /

- มีระบบ มกีลไก 

- มี ก า รนํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัต/ิดําเนนิงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุ ง /
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมี ข อมู ล

หลักฐาน 

 

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป น

รูปธรรม 

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ ดี  โ ด ย มี

ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษ ยื นยั น 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ผูตรวจประเมิน

ส า ม า ร ถ ใ ห

เ ห ตุ ผ ลอธิ บ า ย

ก า ร เ ป น แ น ว

ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

เปาประสงคอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร) มีการวางแผนระยะยาว 5 ปเพื่อใหอัตรากําลังอาจารย

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร โดยอยูภายใตขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 

6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การจัดหา

และคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอรหรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูมีประสบการณหลายป หรือเปนผูที่อยูระหวาง

การศึกษาตอระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายใน 

6 เดือน กระบวนการรับ เริ่มจากการประกาศการรับสมัครอาจารยผูสอนหลายชองทาง เชนทางอินเตอรเน็ต 

การติดประกาศ เปนตน จากนั้นเปนการการดําเนินการสอบทั้งแบบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ซึ่งมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ โดยการดําเนินการดังกลาวหลักสูตรไดมีสวน
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ผลการดําเนนิงาน 

รวมในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบ และสอบสัมภาษณ และมีการ

ประกาศผลใหทราบทางอินเตอรเน็ต 

 เนื่องจาก ผศ. สุภาพร สุขจันทร อาจารยประจําหลักสูตรกําลังจะเกษียณอายุราชการในป 2559 ดังนั้น

หลักสูตรฯจึงไดวางแผนให อาจารยเอกฤกษ พุมนก อาจารยผูสอนที่กลับจากการศึกษาตอ เปนอาจารย

ประจําหลักสูตรแทนอัตราเกษยีณ 

 

การดําเนินการ (D) 

อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร มีวุฒิการศึกษาตรงและสอดคลองกับหลักสูตร

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร รวมทั้งมีตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณการสอน ที่สอดคลองกับ

ระเบียบของ สกอ.อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2558 ยังไมมีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร แต

หลักสูตรกําลังดําเนินการ สมอ. 08 เพื่อปรับเปลี่ยน อาจารยเอกฤกษ พุมนก แทน เปนประจําหลักสูตร แทน 

ผศ.สุภาพร สุขจันทร ตามที่ไดวางแผนไว 

 

การประเมนิผลการดาํเนนิการ (C) 

จากการที่หลักสูตรไดมีการวางแผนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ทําใหหลักสตูรมมีาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษา

ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนด  

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

หลักสูตรยังคงไวซึง่แผนระยะยาว 5 ปและระบบคัดเลอืกอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย 

เปาประสงคอาจารยประจําหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานตามภารกจิไดอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียมกัน และ

มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดใชระบบและกลไกการบริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร โดยมีการดําเนินงานดังนี้  

การวางแผน (P)  

           ในดานการสอนไดมีการประชุมพิจารณาภาระงานสอนและวิชาสอนของอาจารยในหลักสูตรเพื่อใหมี

ความสอดคลองกับความถนัด จํานวนภาระงานสอน และแผนการพัฒนาอาจารยแตละคน 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันวางแผนวาระระบบบริหารอาจารย โดยไดรวมกันทบทวนบทบาท

หนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการ

บริหารหลักสูตร ผลการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจําป 2558 ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การ

ฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน เพื่อ ทําแผนปฏิบัติราชการ



43 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ประจําป 2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) ดังตอไปนี ้

- การจัดภาระงานสอนใหตรงกับความชํานาญ และเกลี่ยภาระงานสอนอยางเปนธรรม 

- การสรางความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรยีนการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียน

การสอนของอาจารย 

- การพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา

วิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  

การดําเนินการ (D) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการจัดสรรวชิาสอนตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ย

จํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม 

2. จัดงบประมาณเพื่อสรางความพรอมดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติการสอนของอาจารย 

3. จัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคลเพื่อสงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 

วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 

4. อาจารยในหลักสูตรมีสวนรวมในการเปนกรรมการประจําฝายตามหนาที่ดานวิชาการ วิจัย และ พัฒนา

นักศึกษา ตามความถนัดของตน  

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรไดมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรอยางมี

ประสิทธิภาพ และอาจารยประจําหลักสูตรไดสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมี

สวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัด  

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีภาระงานสอนเหมาะสมกับความถนัดของตนและมีความพึง

พอใจในดานการบรหิารอาจารย ดังนั้นหลักสูตรยังคงไวซึ่งแผนงานและโครงการดังกลาว 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เปาประสงคอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณปริญญาเอก และ ผลงานวิชาการ  

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอรรวมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดวางแผน

เพื่อจัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนการทําผลงานวิชาการและการ

ทําวิจัยนอกจากนั้นยังมีแผนสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในสังกัดไดศึกษาตอในประเทศระดับปริญญาเอก

จากการวิเคราะหการดําเนินงานในปที่ผานมาพบวามีอาจารยที่ตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ตางประเทศในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตร จํานวน 1 คน และ มีอาจารยที่สนใจทําผลงานวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตรจารย 2 คน ระดับรองศาสตราจารยจํานวน 1 คน  

            การประชุมหลักสูตรฯ ไดมีมติใหลดภาระงานสอนแกอาจารยที่มีแผนจะศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
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ผลการดําเนนิงาน 

เพื่อเอื้อในการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ  สําหรับการพัฒนาตนเอง ไดมีการเพิ่มงบประมาณเพื่อเปน

คาใชจายในการพัฒนาตนเองใหมากขึ้น  

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรไดโดยใหขอมูลกับกองนโยบายและแผนเพื่อระบุชวงเวลาการศึกษาตอและลดภาระงานสอน

เพื่อเอื้อประโยชนในการเตรียมความพรอม 

2. สงเสริมศักยภาพอาจารยโดยใหเขารวมโครงการแนะแนวการศึกษาตอระดับปริญาเอกตางประเทศและ

ทดสอบ IELTS-pretest ที่จัดโดยฝายวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอรรวมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรไดตั้งงบประมาณใน

การพัฒนาอาจารย  เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ     

เปนตน  ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรประมาณ 9,000 บาทตอคน 

4. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรเขารวมกิจกรรม/โครงการ (การทําผลงานวิชาการ) ของคณะหรือ

มหาวิทยาลัย และดําเนินทําผลงานวิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความ

เขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการนอกจากนี้หลักสูตรไดวิเคราะหถึงงบประมาณที่จัดไวสําหรับพัฒนา

ตนเองในป 2559 โดยเฉลี่ยคนละ 9,000 บาท มีความเหมาะสม 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการ

บรหิารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2558 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

นําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับ 4.33 และใชเปนขอมูลใน

การปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2559ในลําดับตอไป 

3.ในดานการสงเสรมิการศึกษาตอ พบวาอาจารยมีความพึงพอใจในผลการดําเนินงานดังกลาว  

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

1. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองพบวามีความเพียงพอกับความตองการของอาจารย จงึ

วางแผนจัดตั้งไวโดยเฉลี่ยคนละ 9,000 บาทในปงบประมาณถัดไป 

2. โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดพึงพอใจในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนั้นหลักสูตร

ยังคงไวซึ่งแผนงานและโครงการดังกลาว 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.1-1-1 กรอบอัตรากําลงัและแผนพฒันาตนเอง  

4.1-1-2 รายงานการประชุม 

4.1-1-3  โครงการประจําปงบประมาณ 2559 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.1-1-4 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทัง้ในระดับชาต ิและระดบันานาชาต ิ

4.1-1-5 คําสั่งเปนกรรมการประจําฝาย 

4.1-1-6 รายงานการไปราชการ 

4.1-1-7 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสตูรตอการบริหารจัดการ

หลักสูตร ปการศึกษา 2558 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3 ขอ 2 ขอ 

2 คะแนน 

3 ขอ 

3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 

จุดแข็ง 

หลักสูตรสามารถดําเนนิการตามแผนงานที่จดัทําไวโดยไดผลผลิตและรับความพงึพอใจจากกรรมการประจํา

หลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

หลักสูตรยังคงไวซึง่แผนงานและโครงการดงักลาว 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

-  
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจริญ โทรศัพท  : 081-9635596 

ผูจัดเก็บขอมูล  : ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจริญ โทรศัพท  : 081-9635596 

 

เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

  
 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =     

 

 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา

ภายในรอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขา

วิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนีต้องไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558   หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอ

ลิเมอร) มีอาจารยประจํา5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน  

2 คน คิดเปนรอยละ40 ซึ่งคดิเปน5 คะแนน 

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารยประจํ าที่ มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม	5
 X 5 
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วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามสูตร 
2 ×	���

�
    =   รอยละ 40 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม   

  
��×�

��
 =   10 คะแนน (คดิเปน 5คะแนน) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 40 รอยละ 40 

5 คะแนน 

รอยละ 40 

5คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  

จุดแข็ง 

มีอาจารยประจําหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกตามเกณฑมาตรฐาน 

มีแผนพัฒนาอาจารยและมีการดําเนนิการตามแผนฯ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

-
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจรญิ  โทรศัพท  : 081-9635596 

ผูจัดเก็บขอมูล  : ผศ.ดร.พลพัฒน รวมเจรญิ  โทรศัพท  : 081-9635596 

 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5           

= รอยละ 60 ขึ้นไป 

  
 

สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

  

 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนที่ได=  

 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา  2558  หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร) มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 5 คน 

เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน ดังนั้น  มีจํานวน

อาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย

ศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งคิดเปน  3.33 

คะแนน 

4.2.2-0-1  จํานวนอาจารยประจําที่มี 

 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ระดับผูชวยศาสตราจารย 

 และรองศาสตราจารย 

  

  

 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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วิธกีารคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสตูร 
�×���

�
          =  รอยละ 40 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
��×�

………��……..
          = 3.33 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ40 รอยละ40 

3.33 คะแนน 

รอยละ 40  

3.33คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

เพิ่มจํานวนอาจารยที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1 สงเสริมใหอาจารยไดเขาโครงการอบรมเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการอยางตอเนื่อง 

2. จัดทําระบบพี่เลีย้งใหคําแนะนํากับอาจารยที่กําลังดําเนินการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมนิ  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  =  

 

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI

กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไปและแจงใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน

Beall’s list)หรือตีพมิพในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 

 X 100 
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คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร)มีผลงานวิชาการของอาจารย  จํานวน 3 

เรื่อง        มีผลรวมถวงน้ําหนัก   คิดเปนรอยละ 24 

คดิเปน5 คะแนน 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

 
�.�×���

………�……..
=  รอยละ 24 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 24×5         = 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

รอยละ 28 

เทากับ 5 

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก. 

รอยละ 24 

เทากับ 5.

คะแนน 

   

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที ่

คา

น้ําหนัก 

4.2.3-0-1 อ.รัฐพงษ หนหูมาด The Feasibility Study of 

PET Waste as a Co-binder 

with HDPE for Wood 

Plastic Composites: 

Physical and Mechanical 

Properties 

InternationalPolymer 

Conference of Thailand  

June 2016, Prathumwan 

Princess, Bangkok 

0.4 

4.2.3-0-2 อ. วัชรินทร สายน้ําใส Effect of Crosslink Density 

on Strength and Stain-

induced Crystallisation of 

Sulphur-vulcanized 

Natural Rubber 

The Second Asia Pasific 

Rubber Conference 

(APRC) 2015 

October 2015, Duanfjit 

Resort and Spa, Phuket 

0.4 

4.2.3-0-3 ผศ.ดร.พลพัฒน รวม

เจริญ 

Physical properties and 

Morphology of Banana 

Flour and Cassava Starch 

Reinforced with Bentonite 

Clay 

InternationalPolymer 

Conference of Thailand  

August 2015, 

Prathumwan Princess, 

Bangkok 

0.4 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 

จุดแข็ง 

1 มีจํานวนผลงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน 

2 อาจารยประจาํหลักสูตรสวนใหญมีผลงานวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

สงเสริมใหอาจารยประจําหลกัสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

-
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ(O) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับ

จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึง

พอใจตอการบริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบาย

กระบวนการหรอืแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :     โทรศัพท  : 

ผูจัดเก็บขอมูล  :     โทรศัพท  : 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไ ม มี ก า ร

ราย งานผล

ก า ร

ดําเนนิงาน 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผ ล ก า ร

ดําเนินงานครบ

ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

-มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

- มี แ น ว โ น ม ผ ล

การดําเนินงานที่

ดีขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผ ล ก า ร

ดําเนินงานครบ

ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

- มี แ น ว โ น ม ผ ล

การดําเนินงานที่

ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนิน งาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มี ผ ล ก า ร

ดําเนินงานที่ โดด

เดน เทียบเคียงกับ

หลั ก สู ต รนั้ น ใ น

ส ถ า บั น ก ลุ ม

เ ดี ย วกั น  โดยมี

ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจั กษ ยื นยั น 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู ตรวจประ เมิ น

สามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานที่

โ ด ด เ ด น อ ย า ง

แทจริง 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การคงอยูของอาจารย 

- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2558 จํานวน 5 คน และอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกคนก็ไดดําเนินการบริหารงานครบ หรือมีการคงอยู คดิเปนรอยละ 100 

- จํานวนอาจารยเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  

ความพึงพอใจของอาจารย 

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมาก คิดเปน 4.33 

คะแนน โดยสามารถจําแนกเปนประเด็นได ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรอยูในระดับ ดีมาก คดิเปน 4.47คะแนน 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ มาก คิดเปน 4.19 

คะแนน 
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.3-0-1 มคอ.2 

4.3-0-2 ตารางสอน 

4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร  

 ปการศึกษา 2558 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลที่เกิดกับอาจารย 3 คะแนน 2 ขอ 

2 คะแนน 

2 ขอ 

3 คะแนน 

    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 

_ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

_ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

_ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

_ 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 4 อาจารย 
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จุดแข็ง 

1  หลักสตูรยังคงดําเนินการตามแผนงานที่จดัไวไดโดยไดผลผลิตและความพงึพอใจจากกรรมการประจํา

หลักสูตร 

2. มีอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐาน 

3. มีแผนพัฒนาอาจารยและมีการดําเนนิการตามแผนฯ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

เพิ่มจํานวนอาจารยที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สงเสรมิใหอาจารยไดเขาโครงการอบรมเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการอยางตอเนื่อง 

2. จัดทําระบบพี่เลีย้งใหคําแนะนํากับอาจารยที่กําลังดําเนินการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 4.43 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.14 
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องคประกอบที ่5  หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื ้อหาที่

ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหาร

จัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  

โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการ

รายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความ

ตองการของประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายเอกฤกษ พุมนก โทรศัพท: 081-2616885 

ผูจัดเก็บขอมูล: นางวรรณฤดี หมื่นพล  โทรศัพท: 089-5993718 
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เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อมู ล

หลักฐาน 

 

- มี ร ะ บ บ มี

กลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

- มีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มกีลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสู การ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนนิงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มี ก า รปรั บปรุ ง /พั ฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่

ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาประสงค (O) 

- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ใหสาระของรายวิชาใน

หลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับแผนการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ 

- เพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา  

การวางแผน (P)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร     

วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร โดยวางแผนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จาก นักศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนแหลงฝกประสบการณ

นักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ 

2. หลักสูตรฯ พิจารณารวมกันกับคณะฯ ในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต 
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ผลการดําเนนิงาน 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชา 

4. หลักสูตรฯ จัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยจะตองมีผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน

ศาสตรดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร อยางนอย 4 คน 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัย 

6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 

7. หลักสูตรฯ ดําเนินการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ.  

2555 

8. ทําการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 2555 ในปพ.ศ. 2559 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 2560 

9. ทําตามแผนขอ 6-7 เพื่อใหไดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 

2560 

การดําเนินการ (D) 

- การปรับปรุงหลักสูตร 

ในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดมีการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทําการศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแกนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 

ตลอดจนแหลงฝกประสบการณนักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ โดยผานแบบสอบถาม ใหผูมีสวนไดสวน

เสียตางๆ  

2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรจะตองเรียนทั้งหมด 133 หนวยกิต โดย

แบงเปน  

- หมวดการศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หนวยกิต โดยผานการวพิากษรายวิชาจากสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนและไดกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

- หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 97 หนวยกิต โดยแบงเปน 

          วิชาแกน     19 หนวยกิต 

วิชาเนือ้หาบังคับ  44 หนวยกิต 

          วิชาเนือ้หาเลือก  20 หนวยกิต 

          กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 6 หนวยกิต 

 ซึ่งในกลุมนี้เปนจุดเดนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร ที่ตองการใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ออกไปมีความสามารถในการประกอบการธุรกิจขนาดยอมได 

         กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดพิจารณา

ปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝก

ประสบการณวชิาชพี และการทํางานในลําดับตอไป 

4. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญ

ครอบคลุมในศาสตรดานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร จํานวน 4 คน (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 

892/2554) เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คํา

บรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2555 

6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 

2555 (ซึ่งหลักสูตรไดผานความเห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555) และไดเปดรับนักศึกษา

เขามาศึกษาในปการศึกษา 1/2555 

10. ในปพ.ศ. 2559 ทําการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 2555 

หลังจากที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนสอนตามหลักสูตรมาเปนระยะเวลาประมาณ 4 ป เพื่อปรับปรุง

หลักสูตร เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 2560 

11. หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามการดําเนินการขอ 1-6 ใหม ซ่ึงขณะที่จัดทํารายงานนี้อยูในการดําเนินการขอ 5 

คือปรับปรุงหลักสูตร ไดเปน รางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 

2560 อยูในระหวางยื่นเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นขอบ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

1. หลังจากดําเนินการเรยีนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป 

พ.ศ. 2555 เปนเวลา 4 ป ในปพ.ศ. 2559 หลักสูตรฯ รวมกับคณะ ไดทําการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ดังปรากฏใน รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  

2. นําผลจาก มคอ.7 ระหวางป พ.ศ. 2555-2558  มาวิเคราะหประเมินผลการดําเนินการ ในสาระรายวิชา การ

จัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ป  พ.ศ. 2555 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

1. นําผลการประเมินหลักสูตรผาน การวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

ดังปรากฏใน รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไปปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

ป พ.ศ. 2555 เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 2560 

2. จากการวิเคราะหืประเมิลผลการดําเนินการตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและ     

พอลิเมอร จาก มคอ.7 (ป พ.ศ. 2555-2558)หลักสูตรไดปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน จัดทําสาระของ

รายวิชาใหม ที่จะใชในรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ป พ.ศ. 
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2560 ในบางรายวิชาเพื่อความเหมาะสม เชน รายวิชาเทคโนโลน้ํายาง ไดแยกออกเปนสองรายวิชา คือ 

เทคโนโลยีน้ํายาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง เพิ่มหนวยกิตในรายวิชาปฏิบัติการฯ ทุกรายวิชา ปรับ

รายวิชาการทดสอบยางทางฟสิกส เปนวิชาที่มีเฉพาะบรรยาย และนําบทปฏิบัติการในรายวิชาดังกลาวไป

รวมในรายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1 และปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 

 
 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.1-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 3392/2553 

5.1-0-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 892/2554 

5.1-0-3 รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอร  

5.1-0-4 มคอ.7 

5.1-0-5 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4ขอ 1 ขอ 

1 คะแนน 

4ขอ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีสาระการเรยีนรูที่สนองตอบความตองการของทองถิ่น และประเทศ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตองวิเคราะหความกาวหนาของวิทยาการสมัยใหมเพื่อใหผลผลิตของหลักสูตร

เปนที่ตองการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

2. ศึกษาขอมูลเชงิประจักษของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอหลักสูตรในหลายชองทาง 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1.  ควรสรางเครือขายทางวิชาการในวงการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
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2.  ควรสรางจุดเดนของหลักสูตรใหชัดเจน เชน การตอบสนองความตองการองคความรูใหมทางเทคโนโลยียาง
และ พอลิเมอรแกทองถิ่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ 

ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่

มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับ

การพัฒนาความสามารถจากผู รู จร ิงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองให

ความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของ

นักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควา

อิสระ ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การ

สอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอน

สําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่

กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางและ

ภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และ

ทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความ

สะดวกให เก ิดการ เร ียนรู  และสนับสนุนการเร ียนรู   สําหร ับหล ักส ูตรระด ับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน 

เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี ้นี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให

สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
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- การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและ

การตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการ

เรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายเอกฤกษ พุมนก  โทรศัพท: 081-2616885 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางวรรณฤดี หมื่นพล  โทรศัพท: 089-5993718 
 

เกณฑการประเมนิ 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธบิายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

เปาประสงค(O) 
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ผลการดําเนนิงาน 

- เพื่อกําหนดผูสอนใหมีความเหมาะสม  

- มีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรยีนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

การวางแผน (P)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดมีการวางแผนการกําหนดผูสอน การ

กํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) ไวดังนี ้

- การกําหนดผูสอน 

1. หลักสูตรฯ สงแผนการเรียนของนักศึกษาแตละรุนใหแก สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) กอนเปด

ลงทะเบียนของนักศึกษาในแตละปการศึกษา ตองมีการทวนสอบความถูกตองของแผนการเรียนของนักศึกษา

แตละรุน ในปการศึกษานั้น ระหวางสํานัก สนส. และหลักสูตรฯ 

2. หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบผานการประชุมวางแผน

รวมกัน จากนั้นหลักสูตรฯ สงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยัง สนส. 

3. จากนั้นดําเนินตามขั้นตอนของ สนส. เพื่อใหนักศึกษาดําเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

1. หลักสูตรไดวางแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงาน

ตั้งแตการเตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 และมคอ. 4 พรอมทัง้แจงกําหนดการสง มคอ. 3  

2. กําหนดใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยในรายวิชาที่สอนรวมกันกําหนดให

ตองมีการรวมกันจัดทํา มคอ. 3 และมคอ. 4 

3. หลักสูตรฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการทวนสอบ มคอ. 3 และมคอ. 4 โดยใหกําหนดใหอาจารยสามารถสง

มคอ. 3 และ 4 ใหแกคณะกรรมการทวนสอบดังกลาวตรวจสอบได และ รายวิชาที่สอนรวมกัน จะตองทํา

การทวนสอบ  

4. อาจารยผูสอนสงมคอ. 3 และมคอ. 4 ไปยังสนส. ตามวันเวลาที่กําหนด 

5. กอนวันเวลาที่กําหนด หลักสูตรฯ จะตองตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่ยังไมสง มคอ. 3  

6. หากมีรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ และอาจารยประจําวิชายังไมสงมคอ. 3 หลักสูตรจะทําการติดตามให

เพื่อใหอาจารยดังกลาวสงใหทันในเวลาที่กําหนด  

7. หลักสูตรวางแผนใหมีการทวนสอบในแตละรายวิชาโดยจัดทํารายงานผลการเรยีนการสอนคือจัดทํา มคอ.

5 

8. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดจากมคอ. 5 มาประเมินผลการดําเนินการรวม จัดทํารายงาน มคอ.7 เพื่อนําไป

พิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที ่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. หลักสูตรวางแผนใหมีการวิจัย และการบรกิารวิชาการทางสังคม มีบูรณาการกับการเรียนการสอน อยาง

นอย 1 รายวิชาตอปการศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน 

 

 

การดําเนินการ (D) 

- การกําหนดผูสอน 

1. ปการศึกษา 2558 กอนเปดลงทะเบียนของนักศึกษาในแตละภาคเรียน สนส. จะสงรายวิชาที่เปดสอนของ

หลักสูตร และแผนการเรียนของนักศึกษาแตละรุน มายังหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง  

2. หลักสูตรฯ จัดประชุมหลักสูตร เพื่อดําเนินการจัดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ

จากนั้นหลักสูตรฯ สงรายชื่ออาจารยผูสอน โดยมีมคอ 2. และผลการประเมินตาม มคอ. 7 ประกอบการ

พิจารณาการจัดอาจารยผูสอน 

3. หลักสูตรฯ ไปยัง สนส.จากนั้นดําเนินตามขั้นตอนของ สนส.และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

1. เมื่อหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาแลว 

9. หลักสูตรฯ จัดใหมีการประชุมหลักสูตร เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวน

ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 และมคอ. 4 พรอมทั้งแจงกําหนดการสง 

มคอ. 3 และมคอ. 4 

10. อาจารยผูสอนดําเนินการทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 

11. กอนสงมคอ. 3 และ 4 อาจารยผูสอนสงมคอ. 3 และ 4 ใหแกคณะกรรมการทวนสอบ มคอ. 3 และมคอ. 

4 เพื่อทําการทวนสอบ ความถูกตอง เหมาะสม ทันสมัย ตามสาระรายวิชา  

12. อาจารยผูสอนสงมคอ. 3 และมคอ. 4 ไปยังสนส. ตามวันเวลาที่กําหนด (กอนเวลา 24.00 น.) 

13. กอนวันเวลาที่กําหนด ประมาณ 16.00 น. หลักสูตรฯ ตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่ยังไมสง 

มคอ. 3  

14. หากมีรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ และอาจารยประจําวิชายังไมสงมคอ. 3 หลักสูตรจะทําการติดตาม 

ประสานอาจารยผูสอน ใหเพื่อใหอาจารยดังกลาวสงใหทันในเวลาที่กําหนด 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ในปการศึกษา 2558 นี้ ไดมีมีการนํากระบวนการการวิจัย เรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการใช

พลาสติกรีไซเคิลในการเตรียมไมเชิงประกอบ มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน เชน ในรายวิชา

เทคโนโลยีพอลิเมอร โดยมีรายละเอียดดังนี้  นําพลาสติกที่ใชแลวมารีไซเคิลเปนวัสดุประสานผงไม มาผสม

ผานเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว เพื่อใหไดไมเชงิประกอบ ทําเปนผลิตภัณฑไมเทียม 

2. มีการนํากระบวนการการบริการวิชาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 แกนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 

สายวิทย-คณิต โดยใหบริการวิชาการ เรื่องการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายาง มาใชในการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชา เทคโนโลยีน้ํายาง รายละเอียดดังนี้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดเขารวมการ

บริการวิชาการ เรื่องการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายาง ไดแก การจุม และการทําโฟมยาง ในรูปของการ
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ผลการดําเนนิงาน 

ปฏิบัติการ มีนักศึกษาชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ของโปรแกรมวิชาฯ เปนผูชวยวิทยากรในการอบรม(คําสั่งคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ 1973/2557) 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

- การกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

1. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมิน

การสอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินใน

ประเด็นการช้ีแจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน 

การใหผูเรียนคิดและแกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการ

สอนเชนการตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็น เปนตน  

2. ผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแตละ

รายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรยีนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดยจัดทํารายงานผลการเรียนการสอนคือ

จัดทํา มคอ.5สงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรยีนการสอนของภาคเรยีน  

3. หลักสูตรฯ ไดดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.5 และนํา

ขอมูลที่ไดทั้งหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 นําไปพิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ 

ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขาดการประเมินผลจากนักศึกษาผูเขารวมการจัดการเรยีนการสอนที่มีการบูรณาการดังกลาว 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

- การกําหนดผูสอน  

ในปการศึกษา 2558 ตอไปซึ่งจากผลการประเมินของรายวิชาโดยสวนใหญพบวานักศึกษาของหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรมีปญหายกเลิกรายวิชาเรียนในบางรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอน ดังนั้น

จึงไดมีการประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่ 1/12 เมษายน2557 เพื่อหาวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่

ประชุมไดมีขอสรุปคือใหมีใหนักศึกษาที่มีปญหา เขาพบอาจารยผูสอนเพื่อรับคําปรึกษา และหาวิธีแกไข 

โปรแกรมวิชาอาจจะจัดการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหมนอกจากนี้ ไดนําผลการประเมินอาจารยของ

นักศึกษามาพิจารณา เพื่อแกไขตามผลประเมิน รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตามความเหมาะสมและในการ

ประชุมอาจารย ครั้งที่ 5/2558 ไดเปลี่ยนแปลงผูสอนในบางรายวิชาที่มีปญหาดังกลาว 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวาบางรายวิชานักศึกษาสวนใหญสอบตก และมีการถอนรายวิชา

จํานวนมาก อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจึงประชุมรวมกันในการประชุมครั้งที่1/2558เพื่อ

หาทางแกไขปญหาที่เกิดขึน้ โดยพบวาปญหาสวนใหญเกิดจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทําใหคะแนนสอบต่ํา ซึ่งแกไขไดโดย ใหนักศึกษาที่มีปญหา เขาพบ
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ผลการดําเนนิงาน 

อาจารยผูสอน เพื่อใหอาจารยผูสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความ

เขาใจมากขึ้น ทั้งนี้ตัวของนักศึกษาเอง ตองเพิ่มความขยัน และหมั่นหาความรูเพิ่มเติมใหมากขึ้น

ดวย  

2. ความรูพื้นฐานของนักศึกษาคอนขางออน ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความรูกอนเขาเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาคอนขางออน ทําใหเรียนไมทันเพื่อน และไมสามารถสรางความรูตอยอดได 

วิธีแกไขคือ อาจารยผูสอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และ

สามารถเรยีนรูเรื่องราวตาง ๆ ไปพรอม ๆ กันได 

3. เมื่อนักศึกษาไมสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กําหนด ตองแนะนําใหนักศึกษารีบ

ลงทะเบียนรายวิชาที่ตกคางใหเร็วที่สุด เพราะรายวิชาสวนใหญตองเรยีนตอเนื่องกัน หากตกคาง

รายวิชาใดไว ก็ไมสามารถเรียนรายวิชาตัวถัดไปได สงผลใหจบการศึกษาลาชา 
 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.2-0-1 มคอ.3 และมคอ.4 

5.2-0-2 มคอ.5และ มคอ.6 

5.2-0-3 มคอ.7 

5.2-0-4 รายงานการประชุมครัง้ที่ 5/2558 

5.2-0-5 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ 1973/2557 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

4ขอ 1ขอ 

1 คะแนน 

3ขอ 

3คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 

จุดแขง็ 

1. อาจารยผูสอนเปนผูทีม่ีประสบการณดานสอน และเชื่อมโยงกับการคงอยูของอาจารยผูสอนทําใหการจัดวางผูสอน

มีความเหมาะสม 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สงเสรมิใหอาจารยทําวิจยั และผลงานทางวิชาการเพื่อเพิม่พนูความรูใหม 

2. สงเสริมใหอาจารยบริการวิชาการในรูปแบบตาง  ๆ

จุดที่ควรพัฒนา 

1. งบประมาณสําหรับการเรยีนการสอนมนีอย 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ/พัฒนา 

1. ควรเพิ่มงบประมาณสาํหรับการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่

ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชใน

การพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) 

และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมาย

ประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรก

ดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการ

ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผล

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic 

assessment)มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให ผลการประ เม ินที ่ส ะทอน

ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world)และมีวิธีการ

ใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็ง

ของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา

สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมิน

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวยในการรายงานการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้นี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม

ประเด็นดังตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอน

และผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรยีนการสอนตอไป 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายเอกฤกษ พุมนก  โทรศัพท: 081-2616885 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางวรรณฤดี หมื่นพล  โทรศัพท: 089-5993718 

เกณฑการประเมนิ   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการ

กํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีได

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

เปาประสงค (O) 

หลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลเการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการ

ประเมินผลการเรยีนของผูเรียนเพื่อแสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง  

การวางแผน (P) 

1. หลักสูตรฯ มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ไวใน มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตร 
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2. จัดใหมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา 

3. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่

มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจาก

การออกภาคสนาม  

4. มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสม

กับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหได

มาตรฐานเดียวกัน 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรฯ มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในแตละรายวิชา  

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 โดยใหสอดคลองกับมคอ. 2 และ

สอดคลองกับแผนที่ทางหลักสูตรวางแผนไว ในขอ 2-3 นําไปแจงใหผูเรียนทราบทั้งวัตถุประสงคการสอน 

หลักฐานการเรยีนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุง

แนวทางการประเมิน 

3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 

4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค ผาน

คณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรฯ รวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือ

และเกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทําเปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ และนําไปใช

ประเมินผูเรียนในชวงเวลาที่กําหนดและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยผูสอน

รับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรและผูสวน

รวมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่กําหนด และนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ

การประเมินกลางภาค ผูสอนเปดโอกาสใหพัฒนาตนเองเพิ่มและใหสอบซอมไดในระหวางเรียน และ

หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและ

เคร่ืองมือที่ระบุไวใน มคอ.3 

5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ(มคอ.5) และการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน สงมายังหลักสูตรและประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผล

การเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติ

เกรดตอไป 

6. หลักสูตร นํามคอ. 5 ของทุกรายวิชา มารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)และนํามาใชเปน

แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาในหลักสูตร 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
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ผลการดําเนนิงาน 

ดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 หลังจากสอบปลาย

ภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดยผานระบบ

ออนไลน ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรยีนการสอน เชนในภาคเรียนที่ 2/2558 ผูสอนไดสงออนไลน

ผานระบบในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และสงเปนเอกสาร มคอ.5 ไปยังคณะ คณะไดดําเนินการตรวจสอบและ

รวบรวมสงใหอาจารยประจําหลักสูตรนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 

วันนับแตวันเสร็จสิ้นการเรยีนการสอนและใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ผูเกี่ยวของในระดับคณะ 

หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนไดนํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา

กระบวนการเรยีนการสอนรายวิชาเดียวกันในปการศึกษาตอไป 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-0-1 มคอ.3และ มคอ.4 

5.3-0-2 มคอ.5และมคอ.6 

5.3-0-3 มคอ.7 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การประเมินผูเรียน 4 ขอ 2 ขอ 

2คะแนน 

2ขอ 

2คะแนน 

  

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 

จุดแขง็ 

1. ระบบและกลไกระบบการวดัผลที่มีกระบวนการประเมินทีห่ลากหลาย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สงเสรมิใหอาจารยไดรับการพัฒนาในดานเทคนิคการประเมนิผล 

2. ควรสรางแบบวัดผลที่ไมใชการสอบ เชน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดทักษะ แบบประเมินการเขียน

รายงาน เพื่อวัดผลการเรยีนรูที่ไมใชการสอบ เชน การฝกทักษะ การนําเสนอผลงาน กจิกรรมกลุม เปนตน 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลยัมีขอจาํกัดทัง้ชวงเวลาเปดระบบ และเมนูการใชงาน 

2. มหาวทิยาลยัควรระบบสนับสนนุการประเมนิผลตางๆใหครบทั้งระบบ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ/พัฒนา 
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1. ออกแบบระบบประเมินผลและทวนสอบใหเปนมาตรฐานกลาง 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร

(มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา

อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผู รายงานผลการดํา เน ินงานประจําปในแบบ

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้ นายเอกฤกษ พุมนก  โทรศัพท: 081-2616885 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางวรรณฤดี หมื่นพล  โทรศัพท: 089-5993718 

 

เกณฑการประเมิน 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

- อาจารยประจาํ

หลักสูตร ไมนอยกวา

รอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวาง

แผนการบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

- บันทึกการ

ประชุมคร้ังที่

1/2558 

- บันทึกการ

ประชุมคร้ังที่

2/2558 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

- อาจารยประจาํ

หลักสูตร ไมนอยกวา

รอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวาง

แผนการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจาํ

หลักสูตร ไมนอยกวา

รอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อ

ติดตามผลการรับ

นักศึกษา 

- อาจารยประจาํ

หลักสูตร ไมนอยกวา

รอยละ 80มีสวนรวมใน

การประชุมการจัดทํา 

และตดิตาม การจดัทํา 

มคอ.3  

- อาจารยประจาํ

หลักสูตร ไมนอยกวา

รอยละ 80มีสวนรวมใน

การประชุมการจัดทํา 

และตดิตาม การจดัทํา 

มคอ.5 และการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์

กระบวนการเรยีนรู  

- อาจารยประจาํ

หลักสูตร ไมกวารอยละ 

80มีสวนรวมในการ

ประชุมวางแผนการ

เตรียมความพรอมแก

นักศึกษา 

- อาจารยประจาํ

- บันทึกการ

ประชุมคร้ังที่

3/2558 

- บันทึกการ

ประชุมคร้ังที่

4/2558 

- บันทึกการ

ประชุมคร้ังที ่

5/2558 

- บันทึกการ

ประชุมคร้ังที่

6/2558 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

หลักสูตร ไมนอยกวา

รอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมการจัดทํา 

และตดิตาม การจดัทํา 

มคอ.7 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยียางและ    พอลิ

เมอรมีรายละเอยีดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา  

มคอ.2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 

และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

มีรายละเอยีดของรายวิชา

ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4ครบทุกรายวิชา

กอนเปดภาคเรยีนที ่

1/2558 และ 2/2558  

 

มคอ.3 

มคอ.4 

  

4. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการ

ดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา

ตามแบบมคอ.5 และ 

มคอ.6ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

มคอ.5 

มคอ.6 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

5. จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสตูร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

มคอ.7   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

- อาจารยแตละรายวิชา

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดใน 

มคอ.3 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการ

เรียนรู ภาคเรียนที่ 

1/2558 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 2/2558 

- มคอ. 5 

- เอกสารทวน

สอบแตละ

รายวิชา 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรยีนการสอน กล

ยุทธการสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรยีนรู จาก

ผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7  ปที่แลว 

- มคอ.7 (2557)  

- มคอ.7 (2558)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน 

ไดรับการปฐมนิเทศหรอื

คําแนะนาํดานการจดัการ

เรียนการสอน 

- ไมมีอาจารยใหม - -  

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับ อาจารยประจําทุกคนไดรับ รายละเอียดการ   
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไปตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

พัฒนาตนเองของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุน

การเรยีนการสอน (ถาม)ี 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชพี ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

 

บุคลากรสนับสนุนทุกคน

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชพี อยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง 

รายละเอียดการ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากร

สนับสนุน 

  

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมทีม่ีตอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่

ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

 รายงานผลการ

ประเมิน

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาป

สุดทายที่มตีอ

คุณภาพหลักสตูร 

  

12. ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติ

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

-หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต 

จึงไมไดประเมนิความพึง

พอในของผูใชบัณฑติ 

- -  

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1 – 5  5 5  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5  100 100  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 10 10  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนนิการผาน 10 10  

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี(้ที่ดาํเนินการผาน) 100 100  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

รอยละ 100 รอยละ 100 

5 คะแนน 

รอยละ 100 

5 คะแนน 

   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ท่ี 5.4 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2. หลักสูตรมีการเก็บเอกสารการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรควรมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางสม่ําเสมอตลอดทั้ง

ปการศึกษา 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีความพรอมทั้งสาระการเรียนรูที่สนองตอบผูเรียนหลากหลายอาชพี อาจารยผูสอนเปนผูที่มี

ประสบการณดานสอน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและจะสามารถเกิดแนวปฏิบัติที่ด ีในอนาคต 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตองวิเคราะหความกาวหนาของวิทยาการสมัยใหมเพื่อใหผลผลิตของหลักสูตรเปนที่

ตองการของตลาดแรงงานอยางสม่ําเสมอและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

2. .ควรศึกษาขอมูลเชงิประจักษของผูที่มีสวนเกี่ยวของตอหลักสูตรในหลายชองทาง 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาเครือขายทางวิชาการ 

2.. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสนับสนุนบริหารหลักสูตรทั้งระบบ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สรางเครือขายทางวิชาการเพื่อรวมกันปรึกษาหารือทางวิชาการ 

2. มหาวิทยาลัยควรออกแบบระบบออนไลนใหเปนมาตรฐานกลางในการบริหารหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน 2.00 

5.4 ผลการดํ า เนิน งานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.50 

 

 

องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของ

อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 

อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ

การสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ

เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยใ นการราย งานการ

ดํา เนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลให

ผูเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ดร.พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร โทรศัพท :  089-5993718 

ผูจัดเก็บขอมูล  : วรรณฤดี หมื่นพล  โทรศัพท:  089-5993718 
 

เกณฑการประเมนิ 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัตทิี่ดี

ไดชัดเจน 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค(O) 

คณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอรไดปรกึษาหารอืเกี่ยวกับความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ฯลฯ และความพรอมของ

อุปกรณ เคร่ืองมือตาง ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรยีนรู เชน อุปกรณการเรียน

การสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา เปนตน ซึ่งสิ่งสนับเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน 

เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมสําหรับการเรยีนการสอน 

การวางแผน (P) 
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ผลการดําเนนิงาน 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามา

วางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี้ 

- การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดาน 

แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอน 

- การจดัสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง 

จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใช

งานรวมทั้งเครือขาย wifiของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของ

มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

- การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร โดยจัดตั้งงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจาง 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  ไดมอบหมายให นางวรรณฤดี 

หมื่นพล นักวิทยาศาสตรประจําหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอรทําหนาที่ตรวจสอบความพรอมของวัสด ุ

สารเคมี อุปกรณตาง เครื่องมือ และหองปฏิบัติการที่จะใชสําหรับการการเรียน การสอน ในแตละภาค

การศึกษา โดยในสวนของเครื่องมือกําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดยในแตละครั้งของการเรียน การสอน 

และการทําวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพื่อจัดหาเคร่ืองมือในปงบประมาณตอ ๆ ไป และใน

ปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดเครื่องมือทางการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร คือ เครื่องวัด

ความตานทานตอแรงดึง เนื่องจากเมื่อปการศึกษา 2557 เครื่องวัดความตานทานตอแรงดึงมีปญหาในการใช

งาน ทําใหสามารถแกปญหาในการทํางานได ทั้งในสวนของรายวิชาเรียนการทดสอบยางทางฟสิกส รายวิชา

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 รายวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร รายวิชาการวิเคราะหลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร 

และรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทั้งทางดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน ดานการบริการของหองสมุด ดานการ

บริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดานการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยและจากภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียน

รูอยูในเกณฑ “มาก” โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.36ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดเสนอทางโปรแกรมวิชาฯตอเนื่อง

ทุกๆป ในการจัดสรรเครื่องมือตามความจําเปนในแตละปงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินการในดานการจัด

เรยีนการสอนและการวิจัยสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากผลการประเมินจะทราบไดวาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนบางเครื่องมือมีปริมาณไม

เพียงพอ ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดดําเนินแลวเสร็จในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ เครื่องวัดความ
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ผลการดําเนนิงาน 

ตานทานตอแรงดึง ซึ่งในปการศึกษา 2557 นั้นไมเพียงพอตอการใชงานในหลายวิชา เชน รายวิชาเรียนการ

ทดสอบยางทางฟสิกส รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 รายวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร รายวิชาการวเิคราะห

ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร และรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอรและในปการศึกษา 

2559 คณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ไดประชุมหารือเพื่อจัดหาอุปกรณเพิ่มเติม คือ 

เคร่ืองวัดการสุกของยาง โดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดย

ความรวมมือของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในสวนของ

นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูไดจัดทํารวมกับสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

การดําเนินการ(D) 

 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผาน

รูปแบบทัง้สองสวนกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

การประเมินการดําเนินการ(C) 

 จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมากคิดเปน  4.19 คะแนนและผลการประเมินในสวนของ

นักศึกษาในหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก 

คดิเปน 4.36 คะแนน 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

6.1-0-1 รายงานการประชุม  

6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1-0-3 การจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม 

6.1-0-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูตางๆ  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3 ขอ 1  ขอ 

1 คะแนน 

2 ขอ 

2คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง 

- มีอุปกรณพื้นฐานทางการปฏบิัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอรที่เพยีงพอตอการเรียน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- บํารุงรักษาเครื่องมือตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- การทําขอตกลงการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น ๆ 

- จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรยีนรูทักษะภาษาองักฤษ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 2.00 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 2.00 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 

  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกัน

คุณภาพภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 ตัวบงชี้ ไดแก  

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 (1) จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

   (2) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

   (11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

  (12) การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตร และการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  
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 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประกอบที ่ ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.28 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 

4 อาจารย 3.04 ด ี

5 
หลักสูตรการเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 
3.50 ด ี

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 2.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 – 6 3.31 ด ี

 

หมายเหต ุ 1. คะแนนประเมนิตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

  2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนนิงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตดัสนิจอง สกอ.ซึ่ง

การแปลผลจะเปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12    

 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรอื สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 3.51 คะแนน 
10.67 

3.55 3.55 
3 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 80 
9x100 

100 5.00 
9 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3ขอ 3ขอ 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3ขอ 3ขอ 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3ขอ 3ขอ 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 4 ขอ 4 ขอ  3.00 

 

 



87 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 4.2   

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 40 
2x100 

รอยละ  40 5.00 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 60 
2x100 

รอยละ 40 3.33 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 20 
1.2x100 

รอยละ 24 5.00 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2 ขอ 2 ขอ 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5ขอ 4ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5ขอ 3ขอ 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 4 ขอ 2ขอ 2.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 100 
10x100 

รอยละ 100 5.00 
10 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 4 ขอ 2ขอ 2.00 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.31 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องคประ 

กอบที ่
คะแนนผาน 

จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1 ผาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 
คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัว

บงชี้ใน

องคประกอบ

ที่ 2 - 6 

2 - - 3.55+5 4.27 ดีมาก 

3 3 3+3+3 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3+4.44+2 - - 3.14 ดี 

5 4 4 3+2+5 - 3.50 ดี 

6 1 - 3 - 2.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 
 

 ผลการประเมิน 3.24 3.25 3.51 3.31 ดี 

 

รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบที่ 6 

 จุดแข็ง 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 (2คน)  

 2. อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติและระดับชาติ รอยละ 24 

3. มีกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย ครอบคลุมดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

4.มีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอรโดยเฉพาะ สงผลใหนักศึกษาไดเรียนและทําวิจัยได

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอในระดับปรญิญาเอก 

2. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจําหลักสูตรเผยแพรผลงานวิจัย ตีพิมพระดับนานาชาติ

และระดับชาติอยางตอเนื่อง 

 3. ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการที่สามารถกระตุนความรับผดิชอบตอตัวนักศึกษาเองและสวนรวม 

 4. สงเสริม/สนับสนุนและจูงใจใหนักศึกษาทําวิจัยใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 จุดท่ีควรพัฒนาเรงดวน 

 1.จํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไปตามแผน 

2. การคงอยูของนักศึกษา 

3. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตรงตามแผน 

4. รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. เพิ่มการประชาสัมพนัธหลกัสูตรผานชองทางตางๆ  

2. จัดโครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาทีท่ําให

นักศึกษาตกออก เชน คณติศาสตร และเคม ีเปนตน เพื่อเพิ่มอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

3. ควรปรับปรุงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 

ของรายวิชาที่เปดสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนเขาสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิจากคณะกรรมการ  

องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยคณะกรรมการ 
หมายเหต ุ

ผาน ไมผาน 
ไดมาตรฐาน ไมได

มาตรฐาน 

องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10 -  -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12      
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดย

คณะกรรมการ หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 3.55 ดี    

ตัวบงชี้ที่ 2.2 5.00 ดีมาก    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  4.27 ดีมาก    

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3.00 ปานกลาง    

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3.00 ปานกลาง    

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3.00 ปานกลาง    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี ้ 3.00 ปานกลาง    
 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ 
หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 3.00 ปานกลาง    

ตัวบงชี้ที่ 4.2 4.44 ด ี    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2.00 ปานกลาง    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3.14 ด ี    

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 4.00 ด ี    

ตัวบงชี้ที่ 5.2 3.00 ด ี    

ตัวบงชี้ที่ 5.3 2.00 ปานกลาง    

ตัวบงชี้ที่ 5.4 5.00 ดีมาก    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3.50 ด ี    
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 2.00 ปานกลาง    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี ้ 2.00 ปานกลาง    

คะแนนเฉลี่ยทุก

องคประกอบ 

3.31 ด ี    

 

 

ลงชื่อ .............................................. 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตุลยพงษ ตุลยพิทักษ) 

  ประธานกรรมการ 
 

 

ลงชื่อ .............................................. 

(ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ) 

   กรรมการ 

 
 

ลงชื่อ .............................................. 

     (ดร.อนุวัต ิแซตั้ง) 

   กรรมการและเลขานุการ 

 

ลงชื่อ .............................................. 

     (นางวรรณฤดี หมื่นพล) 

ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


