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บทสรุปสำหรับผู,บริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปHนหลักสูตรท่ี
ไดLมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตพุทธศักราช 2555 เพื่อใหLสอดคลLองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมแหTงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารย@ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน และอาจารย@ประจำหลักสูตทั้ง 5 คน มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใหLนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค@ของหลักสูตร  
 ในดLานการจัดการเรียนการสอน อาจารย@ประจำหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรใหLสอดคลLองกับแนวทางการจัดการเรียนรูLใน
ศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนLนผูLเรียนเปHนสำคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื ้อหาที่ทันสมัย และมี
กระบวนการครบถLวนตามขั้นตอน หลักสูตรไดLจัดการเรียนการสอนโดยมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีอาจารย@ผูLสอนที่มีความ
เชี ่ยวชาญในศาสตร@ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ ในดLานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู L  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ มีหLองเรียนและอุปกรณ@การเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา มีหLองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร@ มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตำรา ตัวอยTางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทำโครงการวิจัย
เฉพาะทาง เพื่อเปlดโอกาสใหLนักศึกษา อาจารย@ตลอดจนผูLที่สนใจไดLมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูLเกี่ยวกับสาระความรูLตTาง ๆ 
ของหลักสูตร และในสTวนของนักศึกษาหลักสูตรฯไดLจัดโครงการศึกษาดูงาน และใหLนักศึกษาไดLออกฝoกปฏิบัติจริงในรายวิชา
ตTาง ๆ รวมทั้งสามารถเรียนรูL และไดLรับประสบการณ@การทำงานจริงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค@กรผูLใชL
บัณฑิต ซึ่งเปHนการฝoกการประยุกต@ใชLความรูL แนวคิด ทฤษฎีที่นักศึกษาไดLศึกษาเลTาเรียนมา ใหLสามารถนำไปใชLในการทำงาน
จริง อันจะเปHนการเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนในหLองเรียน ในการนี้อาจารย@ประจำหลักสูตรดำเนินการรTวมกับ
มหาวิทยาลัย และคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรLอมใหLแกTนักศึกษาโดยผTานรายวิชาสอน และการปฐมนิเทศกTอนที่นักศึกษา
ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝoกประสบการณ@วิชาชีพในสถานประกอบการ/องค@กรผูLใชLบัณฑิตตTาง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาใหLมากขึ้น  ขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝoกประสบการณ@วิชาชีพ หลักสูตรไดLจัดใหLมีอาจารย@นิเทศก@รับผิดชอบใน
สTวนของการใหLคำปรึกษารTวมกับอาจารย@ที่ปรึกษาและอาจารย@ผูLสอน ใหLคำแนะนำดLานวิชาการและการดำเนินชีวิต ในดLาน
การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรไดLจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดLานตTาง ๆ รTวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเปHนการชTวย
เสริมสรLางทักษะและประสบการณ@ชีวิตที ่ดีใหLแกTนักศึกษาที ่จะสำเร็จการศึกษา เพื ่อสรLางบัณฑิตที ่มีคุณภาพตามท่ี
ตลาดแรงงานตLองการ นอกจากนี้หลักสูตรเปlดโอกาสใหLนักศึกษาแสดงความคิดเห็น เสนอขLอรLองเรียนตTาง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนมายังหลักสูตรฯ โดยผTานอาจารย@ที่ปรึกษา ทางดLานบริการวิชาการอาจารย@ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร@มีเครือขTายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหLกับทLองถิ่นอยTางตTอเนื่อง ซ่ึง
อาจารย@ยังไดLนำนักศึกษาของหลักสูตรสามารถนำความรูLและทักษะตTาง ๆ ท่ีไดLจากการเรียนการสอน มาใหLการบริการวิชาการ 
ซ่ึงสอดคลLองกับแนวทางการจัดการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21  
  จากการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ในปrการศึกษา 2562 ที่ผTานมา จะเห็นไดLวTาคุณภาพทางวิชาการและทักษะในการ
ทำงานของบัณฑิตของหลักสูตรไมTไดLลดลงตาม ดังจะเห็นไดLจากความพึงพอใจของบัณฑิต ผูLใชLบัณฑิต ภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต งานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีอยTางตTอเนื่อง และผลงานทางวิชาการของอาจารย@และนักศึกษาที่มีมากขึ้น แตT
อยTางไรก็ตามจากการทบทวนจำนวนนักศึกษารับเขLาของหลักสูตรพบวTามีแนวโนLมลดลง ทำใหLหลักสูตรมีการวางแผน และ
ดำเนินปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือใหLทันสมัย ตรงกับความตLองการของผูLเรียนและผูLใชLบัณฑิตมากข้ึน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องค@ประกอบท่ี จำนวนตัวบTงช้ี คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผTาน/ไมTผTาน ผTาน/ไมTผTาน 
1. การกำกับมาตรฐาน 1 ผTาน ผTาน 
2. บัณฑิต 2 4.68 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย@ 3 3.96 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูLเรียน 4 3.50 ดี 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 1 3.00 ปานกลาง 

รวม 14 3.56 ดี 
 
จุดเด?นและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
องคHประกอบคุณภาพท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
           จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย@ประจำหลักสูตรเปHนไปตามมาตรฐาน สกอ. กำหนด 
องคHประกอบคุณภาพท่ี 2-6  
 จุดแข็ง 
   1. อาจารย@ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก รLอยละ 80 (4 คน)  
 2. อาจารย@ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ@ในระดับนานาชาติและระดับชาติ รLอยละ 80 
            3. มีกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมดLานตTาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค@ของหลักสูตร
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
           4. มีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@โดยเฉพาะ สTงผลใหLนักศึกษาไดLเรียนและทำวิจัยไดLอยTางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
     แนวทางเสริมจุดแข็ง 
            1. สTงเสริมและสรLางแรงจูงใจใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรศึกษาตTอในระดับปริญญาเอก 
            2. สTงเสริมและสรLางแรงจูงใจใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรเผยแพรTผลงานวิจัย ตีพิมพ@ระดับนานาชาติและระดับชาติ
อยTางตTอเน่ือง 
            3. ควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถกระตุLนความรับผิดชอบตTอตัวนักศึกษาเองและสTวนรวม 
   4. สTงเสริม/สนับสนุนและจูงใจใหLนักศึกษาทำวิจัยใหLเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
 จุดท่ีควรพัฒนาเร?งด?วน 
 1. จำนวนนักศึกษาแรกเขLาไมTเปHนไปตามแผน 
            2. การคงอยูTของนักศึกษา 
            3. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผน 
            4. รLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนTงทางวิชาการ 
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ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 1. จัดโครงการการเตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษา โดยปรับพ้ืนฐานความรูLในรายวิชาท่ีทำใหLนักศึกษาตกออก เชTน 
คณิตศาสตร@ และเคมี เปHนตLน เพ่ือเพ่ิมอัตราการคงอยูTของนักศึกษา 
            2. ควรปรับปรุงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูLท่ีกำหนดใน มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปlด
สอนใหLมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
            3. สTงเสริมและสรLางแรงจูงใจใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรทุกคนเขLาสูTการกำหนดตำแหนTงทางวิชาการ 
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คำนำ 
 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอรG คณะวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ ้นโดยมี
วัตถุประสงคG เพ่ือ 1) ใหQมีระบบและกลไกการดำเนินงานตามระบบท่ีกำหนดไวQอยSางตSอเน่ืองนำไปสูSการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 2) ใหQทราบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของตนเอง 
ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สำหรับเป\นขQอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในป]ถัดไป และ 3)  ใหQ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขQอมูลพื้นฐานที่จำเป\นและถูกตQอง สำหรับการสSงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
แนวทางท่ีเหมาะสมตSอไป 
 สาระสำคัญประกอบดQวย บทสรุปผูQบริหาร บทนำ ขQอมูลเบื้องตQนของหนSวยงาน  ผลการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดำเนินงานดQานการประกันคุณภาพการศึกษา/ระดับหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหSงชาติทั้ง 6 องคGประกอบ 13 ตัวบSงชี้ ชSวงเวลาที่รายงานสำหรับตัวบSงชี้นับตามป]
การศึกษา 2562  เป\นชSวงการดำเนินงานระหวSางวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2563 รวมถึงขQอมูล
อื ่น ๆ ที ่เป\นประโยชนGตSอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรGม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตาม
วัตถุประสงคGของการจัดทำรายงานผลการดำเนินพบวSามีคSาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูSในระดับดี โดยไดQประเมินระดับ
คะแนนตนเองที่ระดับ 3.56 ทั้งนี้หลักสูตรไดQรับการรSวมมืออยSางดียิ่งจากคณาจารยGและบุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจสำคัญของหลักสูตรใหQบรรลุผลสำเร็จตามเปhาหมายสำหรับตัวบSงชี้ที่ไมSสามารถบรรลุผลในป]นี้หลักสูตรจะ
รSวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรQอมทั้งนำขQอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชQในการ
พัฒนาการดำเนินงานใหQมีคุณภาพอยSางตSอเน่ือง 
 
 
                    
 
 
 

                (นายเอกฤกษG  พุSมนก) 
(ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร;) 
               31 พฤษภาคม 2563 
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอรF  
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หมวดท่ี 1 ขPอมูลท่ัวไป 
1. ขPอมูลท่ัวไป  

1.1 หลักสูตร  25491641100873 
1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาไทย)     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor  of  Science  in Rubber and Polymer Technology 

    1.3 ประวัติความเปaนมาของหลักสูตรรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
 คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เปHนหนTวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบTงสTวนราชการของ
วิทยาลัยครู เม่ือมีการประกาศใชLพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@  ไดLจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปrพุทธศักราช 2529 โดย
ไดLดำเนินการสอนระดับอนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร@  และอยูTภายใตLการดำเนินงานบริหารการจัดการของคณะวิทยาศาสตร@
และเทคโนโลยี ในปrพุทธศักราช 2542  ไดLมีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร@ 
สายวิทยาศาสตร@และวิทยาศาสตร@ประยุกต@ปrพุทธศักราช 2549 ไดLมีการเปลี่ยนชื่อเปHน วท.บ.(วิทยาศาสตร@) ตTอมาไดLมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปHนวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ซึ่งเปHนหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และไดLทำการปรับปรุงอีกคร้ังในปr พ.ศ. 2559 และไดLดำเนินการเรียนการสอนมาถึงปéจจุบัน 
 
2. ผลการปรับปรุงตามขPอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปbท่ีผ?านมา 

ขPอสังเกตและขPอเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขPอเสนอแนะ 
จัดโครงการเตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษา โดยปรับ
พ้ืนฐานความรูLในรายวิชาท่ีทำใหLนักศึกษาตกออก เชTน 
คณิตศาสตร@ เเละเคมี เปHนตLน เพ่ือเพ่ิมอัตราการคงอยูT
ของนักศึกษา 

หลักสูตรรTวมกับคณะจัดโครงการเตรียมความพรัอมกTอน
เขLาศึกษา โดยปรับพ้ืนฐานความรูLในรายวิชาคณิตศาสตร@ 
เคมี 

ควรปรับปรุงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรูLท่ีกำหนดใน มคอ 3 ของรายวิชาท่ี
เปlดสอนใหLมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ไดLมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดย
คณะกรรมการหลักสูตร 

สTงเสริมเเละสรLางเเรงจูงใจใหLอาจารย@ประจำหลักสูตร
ทุกคนเขLาสูTการกำหนดตำเเหนTงทางวิชาการ 

ไดLสนับสนุนใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรทำผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเขLาสูTการกำหนดตำแหนTงทางวิชาการรTวมกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย 
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3. อาจารยHประจำหลักสูตร  
   3.1 อาจารย@ประจำหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล/เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน<งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
 

วิชาเอก/สาขาวิชา การสำเร็จการศึกษา 
สถาบัน พ.ศ. 

1. นายพิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารยM Ph.D.  
 
 
M.Sc.  
 
 
วท.บ. 

Polymer Science 
and Technology   
 
Polymer 
Engineering  
and Technology 
เคมีการยาง 

Manchester 
Metropolitan  
University , UK 
Manchester 
Metropolitan  
University , UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2547 
 
 

2541 
 
 

2526 
2. นายวัชรินทรM สายน้ำใส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารยM วท.ม. 

วท.บ. 
เทคโนโลยีพอลิเมอรM
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2545 
2535 

3. นายพลพัฒนM รวมเจริญ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูxช<วย
ศาสตราจารยM 

Ph.D. 
 
วท.ม.  
วท.บ. 

Polymerization 
Engineering 
วิทยาศาสตรMพอลิเมอรM 
เคมีอุตสาหกรรม 

University of  Leeds, UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลxาเจxาคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 

2538 
2535 

 
4. นายรัฐพงษM หนูหมาด 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารยM วท.ม. 

 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรMและ 
เทคโนโลยีพอลิเมอรM  
วิทยาศาสตรMพอลิเมอรM 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2552 
 

2550 
5. นางสุภาพร สุขจันทรM 

xxxx-xxxxx-xx-x 
ผูxช<วย

ศาสตราจารยM 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีศึกษา 
ศึกษาศาสตรM (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2542 
2537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

4. อาจารยHผูPรับผิดชอบหลักสูตร 
   4.1 อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล/เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน<งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
 

วิชาเอก/สาขาวิชา การสำเร็จการศึกษา 
สถาบัน พ.ศ. 

1. นายพิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารยM Ph.D.  
 
 
M.Sc.  
 
 
วท.บ. 

Polymer Science 
and Technology   
 
Polymer 
Engineering  
and Technology 
เคมีการยาง 

Manchester 
Metropolitan  
University , UK 
Manchester 
Metropolitan  
University , UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2547 
 
 

2541 
 
 

2526 
2. นายวัชรินทรM สายน้ำใส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารยM วท.ม. 

วท.บ. 
เทคโนโลยีพอลิเมอรM
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2545 
2535 

3. นายพลพัฒนM รวมเจริญ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูxช<วย
ศาสตราจารยM 

Ph.D. 
 
วท.ม.  
วท.บ. 

Polymerization 
Engineering 
วิทยาศาสตรMพอลิเมอรM 
เคมีอุตสาหกรรม 

University of  Leeds, UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลxา เจxาคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 

2538 
2535 

 
4. นายรัฐพงษM หนูหมาด 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารยM วท.ม. 

 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรMและ 
เทคโนโลยีพอลิเมอรM  
วิทยาศาสตรMพอลิเมอรM 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2552 
 

2550 
5. นางสุภาพร สุขจันทรM 

xxxx-xxxxx-xx-x 
ผูxช<วย

ศาสตราจารยM 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมีศึกษา 
ศึกษาศาสตรM (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2542 
2537 

 
 4.2 อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปéจจุบัน) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล/เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน<งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
 

วิชาเอก/สาขาวิชา การสำเร็จการศึกษา 
สถาบัน พ.ศ. 

1. นายพิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารยM Ph.D.  
 
M.Sc.  
 
 
วท.บ. 

Polymer Science 
and Technology   
Polymer 
Engineering  
and Technology 
เคมีการยาง 

Manchester Metropolitan  
University , UK 
Manchester Metropolitan  
University , UK 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2547 
 
2541 

 
 

2526 
2. นายวัชรินทรM สายน้ำใส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารยM ปร.ด. 

 
วท.ม. 

วิทยาศาสตรMและ
เทคโนโลยีพอลิเมอรM
เทคโนโลยีพอลิเมอรM 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2561 
 

2545 
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วท.บ. เทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 2535 
3. นายพลพัฒนM รวมเจริญ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผูxช<วย

ศาสตราจารยM 
Ph.D. 
 
วท.ม.  
วท.บ. 

Polymerization 
Engineering 
วิทยาศาสตรMพอลิเมอรM 
เคมีอุตสาหกรรม 

University of  Leeds, UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลxา เจxาคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
 

2538 
2535 

 
4. นายเอกฤกษM  พุ<มนก อาจารยM วศ.ม. 

วท.บ. 
วิศวกรรมเคม ี
เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2547 
2538 

5. นางสาวสุวิมล ศิริวงศM 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารยM ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอรM  
เทคโนโลยีพอลิเมอรM  
เคมีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2560 
2550 
2546 

 
5. อาจารยHผูPสอน  
 5.1 อาจารย@ประจำ 

1. อาจารย@อดิศักด์ิ  เด็นเพ็ชรหนèอง 
2. อาจารย@วัชรินทร@  สายน้ำใส 
3. อาจารย@เอกฤกษ@  พุTมนก 
4. อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด 
5. อาจารย@จิราภรณ@  กวดขัน 
6. อาจารย@ชนรรค@  พงศ@อาทิตย@ 
7. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ 
8. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
9. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.ประภาพร ยางประยงค@ 
10. ผูLชTวยศาสตราจารย@วัฒนา เดชนะ 
11. ดร.พิพัฒน@  ลิมปนะพิทยาธร 
12. อาจารย@มาศภินันท@ พันธ@พิพัฒไพบูลย@ 
13. อาจารย@ไหมไทย ไชยพันธุ@ 
14. อาจารย@กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล 
15. อาจารย@ฑิตฐิตา สินรักษา 
16. ดร.ธนพงศ@ พันธุ@ทอง 
17. อาจารย@ธนพร อิสระทะ 
18. อาจารย@ศอลาฮุดดีน สมาอูน 
19. อาจารย@เกวลิน ชัยณรงค@ 
20. อาจารย@จิรภา คงเขียว 
21. อาจารย@อริศรา สุขขวัญ 
22. ผูLชTวยศาสตราจารย@ วิภาวรรณ วงศ@สุดาลักษณ@ 
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23. อาจารย@วสิน ทับวงษ@ 
24. อาจารย@ยุพดี อินทสร 
25. อาจารย@ศุภชัย ชัยณรงค@ 
26. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.เลิศ สิทธิโกศล 
27. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.คริษฐ@สพล หนูพรหม 
28. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ฐิติมาพร หนูเนียม 
29. ดร.อมรรัตน@ ชุมทอง 
30. อาจารย@ธีรพล บัวทอง 
31. อาจารย@สานิตย@ ฤทธิเดช 
32. ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ 

 
6. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร@ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

องคHประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนLาที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลLองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติและแผนการศึกษาแหTงชาติ โดยคำนึงถึงความ
เปHนอิสระและความเปHนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดLจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ@
มาตรฐานตTาง ๆ ท่ีเก่ียวขLอง เพ่ือสTงเสริมใหLสถาบันอุดมศึกษาไดLพัฒนาดLานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหLมีความทัดเทียมกันและไดLประกาศใชLเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ตTาง ๆ มาอยTางตTอเนื่อง ซึ่งปéจจุบันไดLมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับตTาง ๆ พ.ศ. 2548 
และประกาศเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน@ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
เปHนสTวนหน่ึงของเกณฑ@การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปlดดำเนินการหลักสูตรใหมTหรือ
หลักสูตรปรับปรุงลLวนใชLเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เปHน
หลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการใหLเปHนไปตามเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรดังกลTาว 
 ในการควบคุมกำกับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหLเปHนไปตามเกณฑ@
มาตรฐานหลักสูตรที่ไดLประกาศใชLเมื่อ พ.ศ. 2548 และเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลTาวแยก
เปHนหลักสูตรท่ีใชLเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรดังน้ี 

1. เกณฑHมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 3 ขLอ 
2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 11 ขLอ  

2. เกณฑHมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 5  ขLอ 
2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 10 ขLอ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

นิยามตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
อาจารยHประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหนTงอาจารย@ ผู LชTวยศาสตราจารย@ รองศาสตราจารย@ และศาสตราจารย@ ใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปlดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนLาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนLาท่ีเต็มเวลา 
อาจารยHประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย@ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ@กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปlดสอน ซึ่งมีหนLาท่ี
สอนและคLนควLาวิจัยในสาขาวิชาดังกลTาว  ทั้งนี้  สามารถเปHนอาจารย@ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดLในเวลาเดียวกัน แตT
ตLองเปHนหลักสูตรท่ีอาจารย@ผูLน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ@กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
อาจารยHผูPรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย@ประจำหลักสูตรที่มีภาระหนLาที่ในการบริหารพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแตTการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย@ผูLรับผิดชอบ
หลักสูตรตLองอยูTประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเปHนอาจารย@ผู LรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวTา 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมTไดL ยกเวLน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหLเปHนอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรไดLอีกหนึ่งหลักสูตร 
และเปHนอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดLเกิน 2 คน 
อาจารยHพิเศษ หมายถึง  ผูLสอนท่ีไมTใชLอาจารย@ประจำทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใชLคำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย@ประจำหลักสูตรในตัวบTงช้ี
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
ตัวบ?งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 
เกณฑHมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑHการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ?าน ไม?ผ?าน 
ü  1.จำนวนอาจารยHผูPรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
ไมTนLอยกวTา 5 คนและเปHนอาจารย@ประจำเกินกวTา 1 หลักสูตร
ไมTไดLและประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ันโดยมีอาจารย@อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรเปHนไป
ตามเกณฑ@ ดังน้ี 

1. อาจารย@ ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร 
2. อาจารย@ ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
3. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ 
4. อาจารย@เอกฤกษ@ พุTมนก 
5. อาจารย@ ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ 

- คำส่ังแตTงต้ัง
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรหรือรายช่ือ
อาจารย@ประจำหลักสูตร
ในเอกสาร มคอ.2 

- เอกสารการเปล่ียนแปลง
อาจารย@ประจำหลักสูตร
(สมอ.08) ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
นำเสนอ สกอ. 

 
ü  2. คุณสมบัติของอาจารยHผูPรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทTาหรือดำรงตำแหนTงทาง
วิชาการไมTต่ำกวTาผูLชTวยศาสตราจารย@ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ@

- มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และ
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กับสาขาวิชาท่ีเปlดสอน และมีผลงานทางวิชาการอยTางนLอย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปrยLอนหลัง 
2.1 อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนTงทาง  

วิชาการเปHนไปตามเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 คน 
คือ 
1. อาจารย@ ดร. พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร 
2. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร. พลพัฒน@ รวมเจริญ 
3. อาจารย@ ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
4. อาจารย@เอกฤกษ@ พุTมนก 
5. อาจารย@ ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ 

โครงสรLางของหลักสูตร 
ขLอ 3.2 ) 

- เอกสารการเปล่ียนแปลง
อาจารย@ประจำหลักสูตร
ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
และนำเสนอ สกอ. พรLอม
แสดงคุณวุฒิ 

ü  3. คุณสมบัติของอาจารยHประจำหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทTาหรือดำรงตำแหนTงทาง
วิชาการไมTต่ำกวTาผูLชTวยศาสตราจารย@ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ@
กับสาขาวิชาท่ีเปlดสอน มีผลงานทางวิชาการอยTางนLอย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปrยLอนหลัง ไมTจำกัดจำนวนและประจำไดL
มากกวTา 1 หลักสูตร 
3.1 อาจารย@ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนTง

ทางวิชาการเปHนไปตามเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตร คือ  
1. อาจารย@ ดร. พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร 
2. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร. พลพัฒน@ รวมเจริญ 
3. อาจารย@ ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
4. อาจารย@เอกฤกษ@ พุTมนก 
5. อาจารย@ ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ 
6. อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด 

 

ü  4. คุณสมบัติของอาจารยHผูPสอน 
ปริญญาตรี 
1. อาจารยHประจำ 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทTาหรือดำรงตำแหนTง
ทางวิชาการไมTต่ำกวTาผูLชTวยศาสตราจารย@ ในสาขาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ@กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หาก
เปHนอาจารผูLสอนกTอนเกณฑ@น้ีประกาศใชL อนุโลมคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีไดL 

4.1 อาจารย@ผูLสอน ประจำปrการศึกษา 2562 มีท้ังหมด 30 คน 
และเปHนไปตามเกณฑ@  
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1. อาจารย@อดิศักด์ิ  เด็นเพ็ชรหนèอง 
2. อาจารย@วัชรินทร@  สายน้ำใส 
3. อาจารย@เอกฤกษ@  พุTมนก 
4. อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด 
5. อาจารย@จิราภรณ@  กวดขัน 
6. อาจารย@ชนรรค@  พงศ@อาทิตย@ 
7. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ 
8. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
9. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.ประภาพร ยางประยงค@ 
10. ผูLชTวยศาสตราจารย@วัฒนา เดชนะ 
11. ดร.พิพัฒน@  ลิมปนะพิทยาธร 
12. อาจารย@มาศภินันท@ พันธ@พิพัฒไพบูลย@ 
13. อาจารย@ไหมไทย ไชยพันธุ@ 
14. อาจารย@กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล 
15. อาจารย@ฑิตฐิตา สินรักษา 
16. ดร.ธนพงศ@ พันธุ@ทอง 
17. อาจารย@ธนพร อิสระทะ 
18. อาจารย@ศอลาฮุดดีน สมาอูน 
19. อาจารย@เกวลิน ชัยณรงค@ 
20. อาจารย@จิรภา คงเขียว 
21. อาจารย@อริศรา สุขขวัญ 
22. ผูLชTวยศาสตราจารย@ วิภาวรรณ วงศ@สุดาลักษณ@ 
23. อาจารย@วสิน ทับวงษ@ 
24. อาจารย@ยุพดี อินทสร 
25. อาจารย@ศุภชัย ชัยณรงค@ 
26. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.เลิศ สิทธิโกศล 
27. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.คริษฐ@สพล หนูพรหม 
28. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ฐิติมาพร หนูเนียม 
29. ดร.อมรรัตน@ ชุมทอง 
30. อาจารย@ธีรพล บัวทอง 
31. อาจารย@สานิตย@ ฤทธิเดช 
32. ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ 

ü  5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
ปริญญาตรี 
ตLองไมTเกิน 5 ปr ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยTางนLอย
ทุก ๆ 5 ปr 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปfาหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ@
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

ผTาน     R   ผTาน    
    £   ไมTผTาน 

R  ผTาน    
£  ไมTผTาน 

บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมTผTานเกณฑ@ขLอใดขLอหน่ึง ถือวTาหลักสูตรไมTไดLมาตรฐาน และผลเปHน “ไมTผTาน” คะแนนเปHนศูนย@ 
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หมวดที่ 2 อาจารยF 
องค;ประกอบท่ี 4 อาจารย;  
ตัวบ?งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยH 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี การบริหารและพัฒนาอาจารย@ เริ่มตLนตั้งแตTระบบการรับอาจารย@ใหมT ตLองกำหนดเกณฑ@คุณสมบัติ

อาจารย@ที่สอดคลLองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน@ของสถาบันและของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือก
อาจารย@ที่เหมาะสม โปรTงใสนอกจากนี้ตLองมีระบบการบริหารอาจารย@ โดยการกำหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว เพื่อใหLไดLอาจารย@ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปHนไปตามเกณฑ@มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับ
ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย@  ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงช้ีน้ีใหLอธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- ระบบการรับและแต?งต้ังอาจารยHประจำหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารยH 
- ระบบการส?งเสริมและพัฒนาอาจารยH 

 ในการประเมินเพ่ือใหLทราบวTาอยูTในระดับคะแนนใดใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ท้ังหมดท่ีทำใหLหลักสูตรมีอาจารย@ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดLานคุณวุฒิการศึกษาและตำแหนTงทาง
วิชาการเปHนไปตามเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรอยTางตTอเน่ืองและมีการสTงเสริมใหLมีการเพ่ิมพูนความรูL 
ความสามารถของอาจารย@เพ่ือสรLางความเขLมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ โทรศัพท@  : 081-9635596 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี  หม่ืนพล   โทรศัพท@  : 089-5993718 
 

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

- ไม$มีระบบ  
- ไม$มีกลไก 
- ไม$มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม$มีข:อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม$มีการนำ

ระบบกลไกไปสู$
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู$การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม$มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู$การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู$การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปJนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู$การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปJนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
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โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษQยืนยัน และ
กรรมการผู:ตรวจ
ประเมินสามารถให:
เหตุผลอธิบายการ
เปJนแนวปฏิบัติที่ดีได:
ชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน   
ผลการดำเนินงาน 

ระบบการรับและแต?งต้ังอาจารยHประจำหลักสูตร 
เปfาประสงคH เพ่ือใหPคุณสมบัติของอาจารยHสอดคลPองกับบริบท วิสัยทัศนH ของคณะและมหาวิทยาลัย 
การวางแผน (P) 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ มีระบบการคัดเลือกอาจารย@ประจำ
หลักสูตร โดยอยูTภายใตLขLอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วTาดLวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตTงตั้งบุคคลเขLาเปHนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขLอ 6 เรื่องของขLอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วTาดLวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร และตรงกับขLอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ดังนั้นอาจารย@ประจำหลักสูตรจะตLองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปHนอยTางนLอยในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ   
พอลิเมอร@หรือสาขาที่สัมพันธ@กัน ในกรณีที่ตLองรับสมัครอาจารย@จากภายนอกจะดำเนินการโดยมีการประกาศการรับ
สมัครอาจารย@ผูLสอนทางอินเตอร@เน็ตและการดำเนินการสอบทั้งแบบขLอเขียน และสอบสัมภาษณ@ ซึ่งมีคำสั่งแตTงต้ัง
คณะกรรมการออกขLอสอบขLอเขียนและสอบสัมภาษณ@ และมีการประกาศผลทางอินเตอร@เน็ต โดยการดำเนินการ
ดังกลTาว หลักสูตรไดLมีสTวนรTวมในการวางแผนรTวมกับคณะ รวมทั้งการออกขLอสอบ และสอบสัมภาษณ@ เมื่อมีอาจารย@
คุณสมบัติที่ตรงกับความตLองการของหลักสูตร จะผTานการพิจารณาจากอาจารย@ประจำหลักสูตรรTวมกับคณะเพ่ือ
แตTงต้ังเปHนอาจารย@ประจำหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และสTงไปยัง สกอ. เพ่ือรับรอง 
       สำหรับการวางแผนในปrการศึกษา 2561 และ 2562 มีการวางแผนดLานอัตรากำลังดังตTอไปน้ี  
          1. หลักสูตรไดLวางแผนกำหนดอัตราทดแทนอาจารย@ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทำหนLาท่ี
แทน อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด เน่ืองจาก อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด มีแผนจะศึกษาตTอในระดับปริญญาเอกในปr พ.ศ. 2562 
          2. วางแผนแกLปéญหาอัตรากำลังทดแทนอาจารย@ประจำหลักสูตรแทน อ.ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในปr พ.ศ. 2564 โดยในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ไดLวางแผนควบรวมกับหลักสูตร วท.บ.
(ฟlสิกส@ประยุกต@) นอกจากนั้นยังไดLวางแผนรTวมกับคณะฯ ในการดำเนินการขออัตรากำลังนักเรียนทุนวุฒิปริญญาเอก 
ที่จัดสรรโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร@ วิจัยและนวัตกรรม ตามความตLองการของกระทรวง กรม หรือ
หนTวยงานของรัฐ ประจำปr 2563 
การดำเนินการ (D) 
          มีการดำเนินการท่ีเก่ียวขLองกับอาจารย@ประจำหลักสูตร ดังตTอไปน้ี 
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 1. หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย@ประจำหลักสูตรใหมTคือ อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ แทน อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด   
ซึ่งไดLลาศึกษาตTอ อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ มีวุฒิการศึกษาตรงกับความตLองการของหลักสูตรและมีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานของ TQF  
 2. ในการดำเนินการแกLปéญหาอัตราทดแทนตำแหนTง อ.ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร ขณะน้ีอยูTในชTวงระยะเวลา
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเริ่มดำเนินการในปrการศึกษา 2564 ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยการควบรวมกับ
หลักสูตร วท.บ.(ฟlสิกส@) จะสTงผลใหL หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@) เปHนเพียงวิชาเอกในหลักสูตร
ปรับปรุงซึ่งตLองการอาจารย@ประจำวิชาเอกเพียง 3 คน คือ ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ อ.เอกฤกษ@ พุTมนก และ อ.ดร.
สุวิมล ศิริวงศ@ จากวิธีการดำเนินงานดังกลTาวสามารถแกLปéญหาอัตรากำลังแทน อ.ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในปr พ.ศ. 2564 และนอกจากนั้นยังไดLรับอัตรากำลังนักเรียนทุนวุฒิปริญญาเอก ที่จัดสรรโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร@ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปr 2563 จำนวน 1 อัตราและอยูTในชTวงของการสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือศึกษาตTอ 
 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
       ผลการดำเนินงานที่ผTานมาทำใหLขณะนี้ หลักสูตรไดLคุณสมบัติและจำนวนของอาจารย@สอดคลLองกับบริบท 
วิสัยทัศน@ ของคณะและมหาวิทยาลัย  และไดLดำเนินการตามแผน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะทำใหLมีจำนวนอาจารย@ไมT
ครบตามท่ี สกอ.กำหนด  
       หลังจากที่หลักสูตรไดLมีการปรับเปลี่ยนอาจารย@ประจำหลักสูตรใหมT โดยอาจารย@ อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ จากการทำงาน
พบวTา อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ ไดLปฏิบัติงานอยTางมีประสิทธิภาพ กลTาวคือ มีสTวนรTวมในการบริหารจัดการหลักสูตร และ
จัดทำรTางหลักสูตรใหมT มีความทุTมเทใหLกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เชTน มีความคิดริเริ่มในการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชา  มีการพัฒนาตนเองและมีสTวนชTวยในการพัฒนาหลักสูตร เชTน มีการทำงานวิจัยรวมท้ัง
สTงเสริมศักยภาพดLานงานวิจัยของหลักสูตร  
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
     จากการปฏิบัติตามแผนพบวTาผลการดำเนินงานที่ผTานมาทำใหLไดLคุณสมบัติของอาจารย@สอดคลLองกับบริบท 
วิสัยทัศน@ ของคณะและมหาวิทยาลัย หากไมTมีสถานการณ@หรือผลกระทบภายนอกทำใหLเกิดการเปล่ียนแปลง  

ระบบการบริหารอาจารยH 
เปfาประสงคH เพื่อใหPอาจารยHประจำหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดPอย?างมีประสิทธิภาพ เท?าเทียมกัน 
และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
       ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLใชLระบบและกลไกการบริหารอาจารย@ประจำ
หลักสูตร โดยมีการดำเนินงานดังน้ี 
การวางแผน (P) 
       อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLรTวมกันวางแผนระบบบริหารอาจารย@ โดยไดLรTวมกันทบทวนบทบาทหนLาที่ของ
อาจารย@ประจำหลักสูตรจากผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารหลักสูตร ผลการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การฝoกอบรมพัฒนาตนเอง การนำความรูLที่ไดLจากการ
ฝoกอบรมมาใชLประโยชน@ ดังตTอไปน้ี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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1. การจัดภาระงานสอนใหLตรงกับความชำนาญ และเกลี่ยภาระงานสอนอยTางเปHนธรรม โดยไดLมีการประชุม
พิจารณาภาระงานสอนและวิชาสอนของอาจารย@ในหลักสูตรเพื่อใหLมีความสอดคลLองกับความถนัด จำนวน
ภาระงานสอนและแผนการพัฒนาอาจารย@แตTละคน โดยการดำเนินการวางแผนอยTางตTอเน่ืองในทุก ๆ ปr จาก
การท่ี อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด มีแผนจะศึกษาตTอในระดับปริญญาเอกในปr พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมไดLมีการพิจารณา
และมีมติปรับลดภาระงานสอนของ อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด ใหLนLอยลง เพื่อเอื้อตTอการเตรียมความพรLอมใน
การศึกษาตTอระดับปริญญาเอกไดLและกำหนดภาระงานสอนแกT อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ ในรายวิชาที่ถนัดและ
เพียงพอตTอภาระงาน 

2. มีการแบTงการปฏิบัติหนLาที่ของอาจารย@ในหลักสูตรเปHนกรรมการฝóายตTาง ๆ ของคณะฯ ตามความถนัดของ
ตน 

3. มีการสรLางความพรLอมดLานวัสดุ อุปกรณ@การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนภาระงานดLานการเรียนการ
สอนของอาจารย@ 

4. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศชTวยระบบบริหารจัดการ 
 
การดำเนินการ (D) 

1. อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLรับการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความชำนาญของอาจารย@ผูLสอน และมีการเกล่ีย
จำนวนภาระงานสอนใหLมีความเหมาะสมตTอสถานการณ@  

2. จากการวางแผนการดำเนินการดLานภาระงานสอนเพื่อใหLสอดคลLองกับแผนพัฒนาตนเองของ อ.รัฐพงษ@    
หนูหมาด สTงผลใหL อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด ไดLการตอบรับเพื่อเขLาศึกษาตTอระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย 
Queen Mary University of London และมีแผนเดินทางไปศึกษาตTอในเดือนมิถุนายน 2563 นี ้ แตT
เนื่องจากสถานการณ@การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยังคงตLองชะลอการ
เดินทางออกไปโดยไมTมีกำหนด 

3.  อาจารย@ในหลักสูตรมีสTวนรTวมในการเปHนกรรมการประจำฝóายตามหนLาท่ีดLานวิชาการ วิจัย และ พัฒนา
นักศึกษา ตามความถนัดของตน 

4. จัดงบประมาณเพ่ือสรLางความพรLอมดLานวัสดุอุปกรณ@ เคร่ืองมือ และส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ
สอนของอาจารย@ 

5. นำระบบสารสนเทศ เชTน google calendar และ google document มาใชLในการบริหารจัดการ 
 

 การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLมีระบบการบริหารอาจารย@ประจำหลักสูตรอยTางมี
ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังน้ี  
 1. จากการวางแผนการดำเนินการดLานภาระงานสอนเพื่อใหLสอดคลLองกับแผนพัฒนาตนเองของ อ.รัฐพงษ@ 
หนูหมาด สTงผลใหL อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด ไดLรับการตอบรับใหLเขLาศึกษาตTอระดับปริญญาเอก 
 2. การแบTงหนLาที ่กรรมการหลักสูตรเปHนกรรมการฝóายตTาง ๆ ตามความถนัดของตนโดยสอดคลLองกับ
กรรมการฝóายตTาง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งการสรLางความพรLอมดLานวัสดุ อุปกรณ@ และการนำเอาระบบสารสนเทศมาใชL
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ในการบริหารจัดการทำใหLเกิดความพึงพอใจของอาจารย@ตTอหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรซึ่งไดLรายงานไวLในหัวขLอ 
4.3 จัดอยูTในระดับมากท่ีสุด   
   
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
   จากสถานการณ@ภายนอกที่สTงผลใหL อ.รัฐพงษ@ หนูหมาดตLองชะลอการเดินทางไปศึกษาตTอ ดังนั้นขณะนี้ยัง
ตLองทำหนLาที่เปHนอาจารย@ผู LสอนและตLองมีภาระงานสอน หลักสูตรจึงจัดวิชาสอนใหLอาจารย@รัฐพงษ@ หนูหมาด 
นอกจากนั้นหลักสูตรยังคงไวLซึ่งแผนระบบบริหารอาจารย@และใชLเปHนขLอมูลในการปรับปรุงการสTงเสริมและพัฒนา
อาจารย@ ในลำดับตTอไป หากไมTมีสถานการณ@หรือผลกระทบภายนอกทำใหLเกิดการเปล่ียนแปลง 

การส?งเสริมและพัฒนาอาจารยH 
เปfาประสงคH เพ่ือเพ่ิมจำนวนอาจารยHท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานวิชาการ 
         ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLใชLระบบการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ โดยมี
รายละเอียดการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ ดังน้ี 
การวางแผน (P) 
   การวางแผนในดLานพัฒนาคุณวุฒิและตำแหนTงทางวิชาการ ในหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ทำงานตามความ
ชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการวางแผนดังต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรได้วางแผนพัฒนาอาจารย์แต่ละคนในด้านวิชาการ และงานวิจัย มีการวางแผนร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการ
เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด และโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
อาจารย์ด้านงานวิจัย และการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์  

2. วางแผนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดสรรงบประมาณในส่วนของการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์และบุคลากรในหลักสูตรเพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย 

3. วางแผนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิจัยและวิชาการ โดยการพัฒนาโครงการวิจัยเร่ือง New 
eco-efficient constructing  materials from waste polyethylene terephthalate (PET) and 
renewable resources ขยายผลจากจากการที่ ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ เคยไดLรับทุน CNRS ของรัฐบาล
ฝรั่งเศสใหLปฏิบัติการวิจัยที่ Universite de Nantes  นอกจากนั้นยังได้พัฒนาโครงการ EU-Southeast 
Asia Partnerships for the Implementation of New University Trainings to Promote 
Sustainable Alternative and Environmental Solutions to Pacific Packaging (INUTPac) เพ่ือ
ของบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ เป็นผู้ร่วมโครงการ 

4. ได้มีการวางแผนเพื่อเสริมจุดแข็งโดยทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเขียนบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ตามแนวทางเสริมจุดแข็งในรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2562  

 
การดำเนินการ (D) 

1. หลักสูตรรTวมกับคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี ไดLจัดโครงการอบรมเพ่ือสTงเสริมใหLอาจารย@ประจำ
หลักสูตร เขLาสูTตำแหนTงทางวิชาการ และ การอบรมพัฒนาทักษะดLานตTาง ๆ เชTน การวิจัย การตีพิมพ@



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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เผยแพรT ฯลฯ  
2. หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@รTวมกับคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีต้ังงบประมาณในการพัฒนา

อาจารย@ เชTน การอบรมและการสัมมนาตTาง ๆ เปHนตLน  ซ่ึงเก่ียวขLองกับสาขาวิชาท่ีเปlดสอนในหลักสูตร ปrละ 
10,000 บาทตTอคน และนอกจากน้ันยังทำขLอตกลงกับคณะฯ ในการสนับสนุนสTวนของการนำเสนอเผยแพรT
ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณท้ังหมด ตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี เร่ือง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

3.  อาจารย@ประจำหลักสูตรสามารถย่ืนขLอเสนอโครงการวิจัยรTวมภายใตLความรTวมมือดLานอุดมศึกษาและการ
วิจัยระหวTางไทย-ฝร่ังเศส เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. และรัฐบาลฝร่ังเศส และยัง
ไดLย่ืนขLอเสนอ INUTPac เพ่ือของบประมาณจากสหภาพยุโรป และอยูTระหวTางรอผลการพิจารณา 

4. ไดLทำกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูL (KM) แนะนำเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ@  
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
จากการติดตามผลการดำเนินการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ พบวTา 

1. อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด ไดLรับทุนศึกษาตTอระดับปริญญาเอก จากกระทรวงวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี ประจำปr 
พ.ศ. 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) และไดLรับการตอบรับใหLเขLาศึกษาตTอจากมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย@มีความความรูLความสามารถในการตีพิมพ@ผลงานวิจัยมากขึ้น โดยจากการเปรียบเทียบกับผลการ
ดำเนินงานในปr 2561 (ซึ่งสTวนใหญTมักเปHนผลงานวิจัยที่ไดLรับการเผยแพรTในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ)
พบวTาปr 2562 มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย@ในหลักสูตรไดLรับการเผยแพรTในวารสารตTางประเทศมากข้ึน 
โดยมีบทความวิจัยระดับนานาชาติในฐานขLอมูล ISI ที ่ไดLรับการเผยแพรTจำนวน 2 เรื ่อง ในฐานขLอมูล 
Scopus 1 เรื ่อง (รายละเอียดปรากฏในตัวบTงชี ้ท ี ่  4.2) และนอกจากนั ้นยังมีบทความวิจัยที ่อยู Tใน
กระบวนการพิจารณา (Review) จากสำนักพิมพ@ตTางประเทศอีก 2 เรื่อง รวมทั้ง manuscript จากอาจารย@
ประจำหลักสูตร ซ่ึงเปHนผลท่ีไดLผTานกิจกรรม KM 

3. ในชTวงปrการศึกษา 2561-2562 อาจารย@ประจำหลักสูตรเริ่มมีผลงานวิจัยที่หนTวยงานหรือองค@กรระดับชาติ
ใหLดำเนินการซึ่งเปHนผลงานวิจัยที่นำไปใชLในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถ
นำไปใชLประโยชน@ไดL 

4. ผลจากการตีพิมพ@เผยแพรTผลงานวิจัยสTงผลใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรไดLรับเชิญเปHนผูLทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินบทความวิจัย (Reviewer) ของวารสารวิชาการของสำนักพิมพ@ Elsevier ACS รวมทั้งการประชุม
วิชาการตTาง ฯ อยTางตTอเน่ือง 

5. ขLอเสนอโครงการวิจัยไดLรับการคัดเลือกใหLไดLรับทุนสนับสนุนภายใตLความรTวมมือดLานอุดุมศึกษาและการวิจัย
ระหวTางไทย-ฝร่ังเศส ประจำปr 2563-2564 และขLอเสนอโครงการ INUTPac อยูTระหวTางการพิจารณาของ
คณะกรรมการของสหภาพยุโรป 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLมีการพัฒนาตนเองอยTางเห็นไดLชัดเจนโดยเฉพาะอยTางยิ่งดLานผลงานวิจัยและใน
ดLานการสTงเสริมการศึกษาตTอ และพบวTาอาจารย@มีความพอใจในผลการดำเนินงานดังกลTาว จึงยังคงไวLซ่ึง
แผนการดำเนินงานดังกลTาวหากไมTมีสถานการณ@หรือผลกระทบภายนอกทำใหLเกิดการเปล่ียนแปลง 
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หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 

4.1-1-1    หนังสือขอนำสTง อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ เปHนอาจารย@ประจำหลักสูตร 
4.1-1-2    คำส่ังแตTงต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.1-1-3    ประกาศสอบคัดเลือกทุนกระทรวง อว. ตามความตLองการของหลักสูตร 
4.1-2-1    หนังสือแจLงรายช่ือบุคลากรสังกัดหลักสูตรท่ีมีสิทธ์ิไดLรับทุนรัฐบาลเพ่ือศึกษาปริญญาเอกตTางประเทศ  
4.1-2-2    หนังสือตอบรับ อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด เพ่ือศึกษาตTอระดับปริญญาเอก 
4.1-2-3   ประกาศ กพ. เล่ือนการเดินทางไปตTางประเทศตามมาตรการ COVID -19  
4.1-3-1    ประกาศทุนโครงการวิจัยรTวมภายใตLความรTวมมือไทย-ฝร่ังเศส 
4.1-3-2    คำส่ังโครงการการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ 
4.1-3-3    คำส่ังโครงการเตรียมความพรLอมเพ่ือเขLาสูTตำแหนTงวิชาการตามเกณฑ@ใหมT 
4.1-3-4    คำส่ังโครงการสัมมนา KM มุTงสูTการจัดการความรูLดLานวิจัย การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ@ในวารสารระดับ 
             นานาชาติ 
4.1-3-5   Certificate of Reviewing Polymer Composite Material Conference 2020 
4.1-3-6  Review Certificate for CMSE 2019 
4.1-3-7  Recognized Award for Polymer Testing 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

  2560  2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย@ 4 คะแนน   3 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน ü   

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 4.1 
จุดแข็ง 

หลักสูตรสามารถดำเนินการตามแผนงานโดยไดLผลผลิต มีผลการดำเนินงานท่ีดีข้ึน และไดLรับความพึงพอใจจาก
กรรมการประจำหลักสูตร 
 มีการดำเนินการความรTวมมือกับตTางประเทศในการพัฒนาอาจารย@ดLานการเรียนการสอนและวิจัย 
 มีผลการดำเนินงานดLานวิจัยท่ีชัดเจนโดยพิจารณาไดLจากอาจารย@ประจำหลักสูตรม่ีผลงงานวิจัยท่ีหนTวยงานหรือ
องค@กรระดับชาติวTาจLางใหLดำเนินการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สTงเสริมและกระตุLนใหLอาจารย@มีผลงานวิจัยเผยแพรTในรูปแบบงานตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
และทำผลงานวิชาการเพ่ือกำหนดตำแหนTงทางวิชาการ 
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ตัวบ?งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยH 
 

ชนิดของตัวบ?งช้ี ปéจจัยนำเขLา 
 

4.2.1 _ รPอยละของอาจารยHประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : ผูLชTวยศาสตรจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ โทรศัพท@  : 081-9635596 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี หม่ืนพล    โทรศัพท@  : 089-5993718 
 
เกณฑHการประเมิน แปลงคTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปHนคะแนนระหวTาง 

0-5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดใหLเปHนคะแนน

เต็ม 5 = รLอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

คTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดใหLเปHนคะแนน
เต็ม 5 = รLอยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณคTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีไดL  = 5     
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดLรับหรือเทียบเทTาตามหลักเกณฑ@การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหLมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปrการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชL
คุณวุฒิอื่นเทียบเทTาคุณวุฒิปริญญาเอกไดLสำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวTาทั้งนี้ตLองไดLรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงาน แหล?งตรวจสอบเอกสาร 
ในปrการศึกษา  2562  หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@มีอาจารย@
ประจำ 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จำนวน  4 คน คิดเปHนรLอยละ 80 ซ่ึง
คิดเปHน 5 คะแนน 

4.2.1-0-1 จำนวนอาจารย@ประจำท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

 
จำนวนอาจารย)ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรทั้งหมด 
X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค?ารPอยละของอาจารยHประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธH 

 ตัวต้ัง 
จำนวนอาจารย@ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย@ประจำหลักสูตรท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

4 5 
 

4X 100 
5 

รLอยละ 
80 

 
 
2. แปลงค?ารPอยละท่ีคำนวณไดPในขPอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธH 

 
ตัวต้ัง 

ค?ารPอยละของอาจารยHประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก (ท่ีไดLจากขLอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ@ท่ีกำหนดใหL

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
80 ป.ตรี  20 

ป.โท 60 
80X 5 

20 
 5 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวบ?งช้ี เปfาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 
2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 

รLอยละของอาจารย@ประจำ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

รLอยละ 60 รLอยละ 40 
 5 คะแนน 

รLอยละ 60 
5 คะแนน 

รLอยละ 80 
5 คะแนน 

 ü   

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 4.2.1  
จุดแข็ง 

1. มีอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ@มาตรฐาน และเพ่ิมข้ึนจากปr 2561 
2. มีแผนพัฒนาอาจารย@และมีการดำเนินการตามแผนจนบรรลุเปßาหมาย 
3. มีแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย@ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและใกลLเกษียณ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
           จัดทำแนวปฏิบัติในการพัฒนาอาจารย@ใหLมีวุฒิปริญญาเอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 
           เพ่ิมจำนวนอาจารย@ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ือทดแทนอาจารย@ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและใกลLเกษียณ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

4.2.2 รPอยละของอาจารยHประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน?งทางวิชาการ 
 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ โทรศัพท@  : 081-9635596 
ผูLจัดเก็บขLอมูล : นางวรรณฤดี หม่ืนพล   โทรศัพท@  : 089-5993718 
 
เกณฑHการประเมิน แปลงคTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนTงทางวิชาการเปHน

คะแนนระหวTาง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนTงผูLชTวยศาสตราจารย@ รอง

ศาสตราจารย@และศาสตราจารย@รวมกันท่ีกำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 60 
ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนTงผูLชTวยศาสตราจารย@ รอง
ศาสตราจารย@และศาสตราจารย@รวมกันท่ีกำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 80 
ข้ึนไป 

 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณคTารLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนTงทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 

2. แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนท่ีไดL=  
 
 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน แหล?งตรวจสอบเอกสาร 
ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@มีอาจารย@
ประจำหลักสูตรทั้งหมด จำนวน 5 คน เปHนอาจารย@ที่ดำรงตำแหนTง
ทางวิชาการในตำแหนTงผูLชTวยศาสตราจารย@ จำนวน 1 คน คิดเปHนรLอย
ละ 20 ซ่ึงคิดเปHน  1.67 คะแนน 

4.2.2-0-1  จำนวนอาจารย@ประจำท่ีมี            
 ดำรงตำแหนTงทางวิชาการ           
 ระดับผูLชTวยศาสตราจารย@            
 และรองศาสตราจารย@ 

  
 
 
 
 

 
จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนBงทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรทั้งหมด X 100 

 
รDอยละของอาจารย)ประจำหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนBงทางวิชาการ 
รDอยละของอาจารย)ประจำหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนBงทางวิชาการที่กำหนดใหDเปGนคะแนนเต็ม 5 X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค?ารPอยละของอาจารยHประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน?งทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธH 

 ตัวต้ัง 
จำนวนอาจารย)ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนBงทางวิชาการ 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย)ประจำหลักสูตรท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1 5 
 

1X 100 
5 

รLอยละ 
20 

2. แปลงค?ารPอยละท่ีคำนวณไดPในขPอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธH 
 

ตัวต้ัง 
คTารLอยละของประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนBงทางวิชาการ 

(ท่ีไดLจากขLอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ@ท่ีกำหนดใหL

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
20 ป.ตรี  60 

ป.โท 80 
20X 5 

60 
1.67 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560  2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
รLอยละของอาจารย@
ประจำหลักสูตรท่ีดำรง
ตำแหนTงทางวิชาการ 

รLอยละ 60 รLอยละ 20 
1.67 คะแนน 

รLอยละ 20  
1.67 คะแนน 

รLอยละ 20 
1.67 คะแนน 

  
 

ü   

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 4.2.2  
จุดท่ีควรพัฒนา 

เพ่ิมจำนวนอาจารย@ท่ีดำรงตำแหนTงวิชาการ 
ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สTงเสริมใหLอาจารย@ไดLเขLารTวมโครงการอบรมเพ่ือเขLาสูTตำแหนTงทางวิชาการอยTางตTอเน่ือง 
2. จัดทำระบบพ่ีเล้ียงใหLคำแนะนำกับอาจารย@ท่ีกำลังดำเนินการเขLาสูTตำแหนTงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยHประจำหลักสูตร 
 

เกณฑHการประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คTารLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ี

กำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท คTารLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ี

กำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 40 ข้ึนไป 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

สูตรคำนวณ 
1. คำนวณรLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีไดL  =  
 
 
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 
ค?าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ@ท่ีตีพิมพ@ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ@ท่ีตีพิมพ@ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 
-  มีการย่ืนจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ@ท่ีตีพิมพ@ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดLตีพิมพ@เผยแพรTในฐานขLอมูลระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ@ท่ีตีพิมพ@ในวารสารวิชาการ 

ท่ีปรากฎในฐานขLอมูล TCI กลุTมท่ี 2 
- มีการจดแจLงลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานท่ีไดLรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ@ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมTอยูTใน

ฐานขLอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ@ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขLอมูล TCI กลุTมท่ี 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ@ท่ีตีพิมพ@ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติที ่ปรากฏในฐานขLอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วTาดLวยหลักเกณฑ@การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรTผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนTวยงานหรือองค@กรระดับชาติวTาจLางใหLดำเนินการ 
- ผลงานคLนพบพันธุ@พืช พันธุ@สัตว@ ท่ีคLนพบใหมTและไดLรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผTานการพิจารณาตามหลักเกณฑ@การประเมินตำแหนTงทาง

วิชาการแตTไมTไดLนำมาขอรับการประเมินตำแหนTงทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดLรับการจดอนุสิทธิบัตร 

 
ผลรวมถBวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย)ประจำหลกัสูตร 
จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรทั้งหมด 
 

 X 100 

X 5 ร[อยละของผลรวมถ]วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยSประจำหลักสูตร 
ร[อยละของผลรวมถ]วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยSประจำหลักสูตรที่กำหนดให[เป`นคะแนนเต็ม  5 
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- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดLรับการประเมินผTานเกณฑ@การขอตำแหนTงวิชาการแลLว ไดLแกT 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูL 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการรับใชLสังคม 
กรณีศึกษา 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
ซอฟต@แวร@ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 
1.การสTงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหLนำเสนอในการประชุมวิชาการตLองสTงเปHนฉบับสมบูรณ@ (Full Paper)และ

เม่ือไดLรับการตอบรับและตีพิมพ@แลLวการตีพิมพ@ตLองตีพิมพ@เปHนฉบับสมบูรณ@ซ่ึงสามารถอยูTในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส@ไดL 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตLองไดLรับการเผยแพรTตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ@และวิธีการพิจารณา
แตTงต้ังบุคคลใหLดำรงค@ตำแหนTงผูLชTวยศาสตราจารย@ รองศาสตราจารย@ และศาสตราจารย@ พ.ศ.2560 และท่ีแกLไขเพ่ิมเติม 
 

กำหนดระดับคุณภาพงานสรPางสรรคH ดังน้ี 
ค?าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรLางสรรค@ท่ีมีการเผยแพรTสูTสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผTานส่ืออิเล็กทรอนิกส@ 
online 

0.40 งานสรLางสรรค@ท่ีไดLรับการเผยแพรTในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรLางสรรค@ท่ีไดLรับการเผยแพรTในระดับชาติ 
0.80 งานสรLางสรรค@ท่ีไดLรับการเผยแพรTในระดับความรTวมมือระหวTางประเทศ 
1.00 งานสรLางสรรค@ท่ีไดLรับการเผยแพรTในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรLางสรรค@ทุกช้ินตLองผTานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค@ประกอบไมTนLอยกวTา 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันรTวมพิจารณาดLวย 
 
ผลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงาน 
ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@  มีผลงานวิชาการของ
อาจารย@ จำนวน 8 เรื่อง  เปHนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ@ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง บทความวิจัยที่ไดLรับการตีพิมพ@ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 5 เร่ือง มีผลรวมถTวงน้ำหนัก 4.0  คิดเปHนรLอยละ 80  คิดเปHน 5 คะแนน 
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วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค?ารPอยละของผลรวมถ?วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยHประจำหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธH 

 
ตัวต้ัง 

ผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย@ประจำหลักสูตร 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย)ประจำหลักสูตรท้ังหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

4.0 5 
 

4.0X 100 
5 

รLอยละ 
80 

 
 

2.  แปลงค?ารPอยละท่ีคำนวณไดPในขPอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธH 
 

ตัวต้ัง 
 รLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตร (ท่ีไดLจาก
ขLอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ@ท่ีกำหนดใหL

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 

80 ป.ตรี 20 
ป.โท 40 

80X 5 
20 

5 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562  

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 
2560 

 
2561 

 
2562 

 
บรรลุ ไม?บรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย@ 
ประจำหลักสูตร 

รLอยละ  
100 

 

ผลรวมถTวง
น้ำหนัก  

รLอยละ 44 
เทTากับ 5 
คะแนน 

ผลรวมถTวง
น้ำหนัก 

รLอยละ 100 
เทTากับ 5 
คะแนน 

ผลรวมถTวง
น้ำหนัก  

รLอยละ 80 
เทTากับ 5 
คะแนน 

  ü  

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 4.2.3 

1. มีจำนวนผลงานวิชาการตามเกณฑ@มาตรฐานไดLผลรวมถTวงน้ำหนัก รLอยละ 80 ซึ่งนLอยกวTาผลการดำเนินงานในปr 
2561 แตTอาจารย@ประจำหลักสูตรมีจำนวนผลงานวิจัยในลักษณะงานตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขLอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. และมากขึ้น เมื่อเทียบกับการดำเนินงานในปr 2561 ซึ่งสTวน
ใหญTเปHนเพียงผลงานผลงานวิจัยท่ีไดLรับการเผยแพรTในท่ีประชุมวิชาการระดับประเทศ  

2. อาจารย@ในหลักสูตรไดLรับการอบรมและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูL (KM) ในดLานการตีพิมพ@เผยแพรTเพื่อชTวยใหL
อาจารย@มีผลงานตีพิมพ@เผยแพรTมากข้ึน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนใหLอาจารย@ไดLยกระดับการทำผลงานจากการประชุมวิชาการเปHนการตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติข้ึน 
2. สTงเสริมใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการ 

 

หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย : 

ผลงานวิจัยท่ีไดPรับการตีพิมพHเผยแพร? 

หมาย 
เลข 

ช่ือ-สกุล ช่ือผลงาน แหล?งตีพิมพH/เผยแพร? 
วัน-เดือน-ปb 

สถานท่ี 

ค?า
น้ำหนัก 

4.2.3-2-1 ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ 
 
 

Improvement of water 
vapor barrier and 
mechanical properties of 
sago starch-kaolinite 
nanocomposites 

Polymer Composites,  
41(1), 201-209, 2020. 

1.0 

4.2.3-2-2 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
 

Influence of sulphur 
crosslink type on the 
strain-induced 
crystallization of natural 
rubber vulcanizates 
during uniaxial stretching 
by in situ WAXD using a 
synchrotron radiation 

Materials Today: 
Proceedings, 17, part 4, 
1539-1548, 2019. 

1.0 

4.2.3-2-3 ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ 
 
  

Hydrogenated natural 
rubber as an alternative 
replacement to 
ethylene-propylene-
diene-monomer (EPDM) 
rubber in terms of 
thermal-oxidative 
degradation properties 

Polymer Science, Series B  
61(5), 567-573, 2019 

1.0 

4.2.3-2-4 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
 

การเส่ือมสภาพของยาง
ธรรมชาติผสมแปßงขLาวเจLา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
เทคโนโลยีภาคใตLวิจัย คร้ังท่ี 
10 

0.2 
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4.2.3-2-5 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
 

การศึกษาความเปHนไปไดLใน
การใชLแคลเซียมคาร@บอเนต
จากเปลือกหอยแครงเปHนสาร
ตัวเติมในยางธรรมชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

0.2 

4.2.3-2-6 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
 

การศึกษาเปรียบเทียบการ
ผTอนคลายความเคLนของยาง
แผTนรมควันและยางแทTง
มาตรฐานไทยดLวยเคร่ือง
ทดสอบความหนืดมูนน่ี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

0.2 

4.2.3-2-7 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
 

การปรับปรุงการอTอนตัวของ
ความเคLนและพลังงานสูญ
หายของยางธรรมชาติวัลคา
ไนซ@โดยแคลเซียมคาร@บอเนต
รTวมกับเขมTาดำเกรด N330 
เปHนสารตัวเติม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

0.2 

4.2.3-2-8 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 
 

ลักษณะการวัลคาไนซ@ สมบัติ
ทางกายภาพ และการ
เส่ือมสภาพของยางธรรมชาติ
ผสมแปßงพืชเปHนสารตัวเติม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
คร้ังท่ี 11 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

0.2 

 
ตัวบ?งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยH 
 

ชนิดของตัวบ?งช้ี ผลลัพธ@(O) 
 

คำอธิบายตัวบ?งช้ี ผลการประกันคุณภาพตLองนำไปสูTการมีอัตรากำลังอาจารย@ใหLมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาท่ี
รับเขLาในหลักสูตร อัตราคงอยูTของอาจารย@สูง และอาจารย@มีความพึงพอใจตTอการบริหารหลักสูตรใน
การรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงช้ีน้ีใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น
ดังตTอไปน้ี 

- การคงอยู?ของอาจารยH 
- ความพึงพอใจของอาจารยH 
 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี : ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ  โทรศัพท@  : 081-9635596 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี หม่ืนพล    โทรศัพท@  : 089-5993718 
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เกณฑHการประเมิน   
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม]มีการ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ]งชี ้

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ]งชี ้

- มีแนวโน[มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ]งชี ้

- มีแนวโน[มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธบิายในตัว
บ]งชี ้

- มีแนวโน[มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดำเนินงาน
ที่โดดเด]น 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ]ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษSยืนยัน 
และกรรมการ
ผู[ตรวจประเมิน
สามารถให[เหตุผล
อธิบายว]าเป`นผล
การดำเนินงานที่
โดดเด]นอย]าง
แท[จริง 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคงอยู?ของอาจารยH 

- อัตราการคงอยูTของอาจารย@ประจำหลักสูตรในปrการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน แมLวTาหลักสูตรจะมีการ
เปล่ียนแปลงอาจารย@ประจำหลักสูตรในบางคน แตTอาจารย@ประจำหลักสูตรทุกคนก็ไดLดำเนินการบริหารงานครบ หรือ
มีการคงอยูT คิดเปHนรLอยละ 100 ดังรายช่ือตTอไปน้ี 

ลำดับ ปÑการศึกษา 2560 ปÑการศึกษา 2561 ปÑการศึกษา 2562 
1. อ.ดร.พิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร อ.ดร.พิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร อ.ดร.พิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร 
2. อ.วัชรินทรM สายน้ำใส อ.วัชรินทรM สายน้ำใส อ.ดร.วัชรินทรM สายน้ำใส 
3. ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ 
4. อ.รัฐพงษM หนูหมาด อ.รัฐพงษM หนูหมาด อ.เอกฤกษM พุ<มนก 
5. ผศ. สุภาพร สุขจันทรM อ.เอกฤกษM พุ<มนก อ.ดร. สุวิมล ศิริวงศM 
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การคงอยู<(%) 100 100 100 
 

- จำนวนอาจารย@เพียงพอตTอการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
ความพึงพอใจของอาจารยH 
   ความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมากคิดเปHน 5.00 คะแนน โดย
สามารถจำแนกเปHนประเด็นไดL ดังน้ี 
   1.  ความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารหลักสูตรอยูTในระดับมากที่สุด คิดเปHน 5.00 คะแนน 
เพ่ิมข้ึนจากปr 2561 0.44 คะแนน 
  2. ความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL อยูTในระดับมากที่สุด คิดเปHน 4.99 คะแนน 
เพ่ิมข้ึนจากปr 2561 0.65 คะแนน 
 
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตร 
ความพึงพอใจของอาจารย@ 
ประจำหลักสูตร 

ปrการศึกษา 2560 ปrการศึกษา 2561 ปrการศึกษา 2562 

ดLานการบริหารหลักสูตร 5.00 4.56 5.00 
ดLานส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูL 

5.00 4.35 5.00 

 

 
 

หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 
4.3-0-1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารจัดการหลักสูตร ปrการศึกษา 2562 
4.3-0-2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารจัดการหลักสูตร ปrการศึกษา 2561 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย@ 4 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน ü  

 

สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 4.3  
จุดท่ีควรพัฒนา 
       จากการดำเนินการท่ีผTานมา พบวTาอาจารย@ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจตTอการบริหารหลักสูตร จึงยังคงไวLซ่ึงวิธีการ
บริหารหลักสูตร 
ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
       จัดประชุมหรือหาวิธีการรับฟéงขLอเสนอแนะเพ่ือหาส่ิงท่ีควรปรับปรุง/พัฒนา 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

1. ขPอมูลนักศึกษาท่ีรับเขPา/จำนวนนักศึกษาคงอยู?  

   ปbการศึกษาท่ี
รับเขPา 

 
จำนวนรับเขPา 
 

   จำนวนนักศึกษาคงอยู? (คน) 
ปb

การศึกษา 
2558 

ปb
การศึกษา 

2559 

ปb
การศึกษา 

2560 

ปb
การศึกษา 

2561 

ปb
การศึกษา 

2562 
ปbการศึกษา 2558 9 7 6 3 3 3 
ปbการศึกษา 2559 20 - 13 13 12 11 
ปbการศึกษา 2560 13 - - 11 11 11 
ปbการศึกษา 2561 3 - - - 3 2 
ปbการศึกษา 2562 7 - - - - 4 

รวม 52 7 19 27 29 31 
 

2. ปrจจัย/ท่ีมีผลต?อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
- นักศึกษามีความรูLพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร@นLอย เม่ือเขLาเรียนในช้ันปrท่ี 1 จึงยังปรับตัวไมTทัน 
- ความสนใจดLานการเรียนเปล่ียนแปลงเม่ือเขLามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
- การใหLกองทุนกูLยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมTตTอเนื่อง ทำใหLนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย@ในการศึกษา ตLองพักการ

เรียน 
 

3. จำนวนและรPอยละนักศึกษาท่ีสอบผ?านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต?ละปb  
(ความหมายของสอบผTานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปHนนักศึกษาในปrการศึกษานั้น โดยเริ่มตLนจากปr

การศึกษาท่ีใชLหลักสูตร) 

ช้ันปbท่ี 
จำนวนนักศึกษา (คน)  

ปbการศึกษา 
2562 

1(62) 4(57.14%) 
2(61) 2(66.67%) 
3(60) 11(84.62%) 
4(59) 11(55.00%) 
5(58) 3(33.33%) 

รLอยละของนักศึกษาท่ีสอบผTานตามแผน
กำหนดการศึกษา 

31(58.49%) 
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4. อัตราการเปล่ียนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต?ละปbการศึกษา 
    สัดสTวนของนักศึกษาที่สอบผTานตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตTอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษา
ท้ังหมดของรุTนในปrท่ีผTานมา (ปrการศึกษา 2561) 

รหัส 624236 นักศึกษาช้ันปrท่ี 1 ท่ีเรียนตTอช้ันปrท่ี 2  รLอยละ 57.14 
รหัส 614236 นักศึกษาช้ันปrท่ี 2 ท่ีเรียนตTอช้ันปrท่ี 3  รLอยละ 66.67 
รหัส 604236 นักศึกษาช้ันปrท่ี 3 ท่ีเรียนตTอช้ันปrท่ี 4  รLอยละ 84.62  
 

5. จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปbท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรท่ีรายงาน)   3 คน 
5.1 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษากTอนกำหนดเวลาของหลักสูตร        0 คน 
5.2 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร     0 คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร     3 คน 
5.4 จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำสำเร็จการศึกษาในรอบปrการ 
     ประเมินจำนวน     3 คน 
 

6. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6.1  รLอยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รLอยละ 0 

 คำนวณจากขLอ 5.2 และจำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขLาในรุTนน้ัน 
6.2  ขLอสังเกตเก่ียวกับปéจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยTางเดTนชัดตTอการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 รายงานขLอสังเกตปéจจัยในการสำเร็จการศึกษา 
   1) การเรียนไมTเปHนไปตามแผนท่ีกำหนด 

2) เน่ืองจากในชTวงมกราคมจนถึงปéจจุบันมีสถานการณ@ COVID-19  
 
องคHประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูTกับปéจจัยสำคัญปéจจัยหนึ่งคือนักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษาตLองใหL
ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขLาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตLองเปHนระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพรLอมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา และการสTงเสริมพัฒนานักศึกษาใหLมีความพรLอมทางการเรียน และมี
กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตTาง ๆ เพื่อใหLนักศึกษามีความรูL ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 
และสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรLางองค@ความรูLไดL 
 ทักษะท่ีจำเปHนสำหรับการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดLวย 4 กลุTมหลักไดLแกT (1) กลุTมวิชาหลัก (core subjects) 
(2) กลุTมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุTมทักษะการเรียนรูLและนวัตกรรม (learning and innovation 
skills) และ (4) กลุTมทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
 ทักษะสำคัญท่ีคนสTวนใหญTใหLความสำคัญมากคือ 

1. กลุTมทักษะการเรียนรูLและนวัตกรรมไดLแกT (1) การคิดเชิงวิพากษ@และการแกLปéญหา (critical thinking and 
problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรLางสรรค@ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความ
รTวมมือกัน (communication and collaboration) 
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2. กลุTมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบดLวยการรูL
สารสนเทศ (information literacy) การรูLส่ือ (media literacy) และการรูL ICT (ICT literacy) 

3. กลุTมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดLวยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุTน 
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ ่มและการเรียนรู LไดLดLวยตนเอง (initiative and self-direction) 
ปฏิสัมพันธ@ทางสังคมและขLามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปHนผู LนำและรับผิดชอบตTอสังคม 
(leadership and social responsibility) 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค@ประกอบดLานนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแตTระบบการรับนักศึกษาการสTงเสริม
และพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ@ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตLการดำเนินการดังกลTาวใหLพิจารณาจากตัวบTงช้ีดังตTอไปน้ี 

 ตัวบTงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตัวบTงช้ีท่ี 3.2 การสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบTงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 

ตัวบ?งช้ีท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ  
รอบวงปbการเก็บขPอมูล ปrการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี   
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขLาศึกษาในหลักสูตรเปHนปéจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แตTละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเปHนตLองมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลLองกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร  การกำหนดเกณฑ@ที่ใชLในการคัดเลือกตLองมีความโปรTงใส ชัดเจน และสอดคลLองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี
กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชLในการคัดเลือก ขLอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหLไดLนักศึกษาที่มีความพรLอมทางปéญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุTงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหLสามารถสำเร็จการศึกษาไดLตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนด 
 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหL
ครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหPทราบว?าอยู?ในระดับคะแนนใด ใหPพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ท้ังหมด ท่ีทำใหPไดPนักศึกษาท่ีมีความพรPอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี : อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด โทรศัพท@  :  087-2896645 
 อาจารย@ ดร.สุวิมล  ศิริวงศ@ โทรศัพท@  :  081-7676903 
ผูLจัดเก็บขLอมูล : นางวรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089-5993718 
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เกณฑHการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม]มีระบบ  
- ไม]มีกลไก 
- ไม]มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม]มีข[อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม]มีการนำ

ระบบกลไกไปสู]
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม]มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป`น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู]

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป`นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษS
ยืนยัน และกรรมการ
ผู[ตรวจประเมินสามารถ
ให[เหตุผลอธิบายการเป`น
แนวปฏิบัติที่ดีได[ชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
เปfาประสงคH (O) 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ตั้งเปßาในการรับนักศึกษาชั้นปrที่ 1 ประจำปr
การศึกษา 2562 จำนวน 30 คน 
การวางแผน (P) 
       เม่ือการรับเขLานักศึกษาปrการศึกษา 2561 เสร็จส้ิน มีนักศึกษาสมัครเขLาเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวน 4 คน ซึ่งไมTเปHนไปตามแผนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงประชุมเพื่อแกLปéญหาในเรื่องน้ี 
นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรก็ไดLเขLารTวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารคณะ และรTวมกับมหาวิทยาลัยโดยประสานงาน
ผTานสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วางแผนในการจัดทำเอกสารกำหนดเงื่อนไขในการรับนักศึกษาเพิ่มเติม โดย
การจัดทำ สมอ.08 วTาดLวยการเพิ่มคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (แผนการเรียนชTางอุตสาหกรรมทุกสาขา) ใหL
มีสิทธ์ิสมัครเขLาศึกษาในปrการศึกษา 2562 ดังน้ัน คุณสมบัติของผูLมีสิทธ์ิสมัครเขLาศึกษา จึงเปHนดังน้ี 

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร@-คณิตศาสตร@ 
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทTา (แผนการเรียนอุตสาหกรรมยาง)  
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (แผนการเรียนชTางอุตสาหกรรมทุกสาขา)  
- มีคุณสมบัติอ่ืนครบถLวนตามประกาศหรือขLอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วTาดLวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดท่ี 1 การรับเขLาศึกษา ซ่ึงเปHนตามท่ีระบุไวLใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
จากการประชุมอาจารย@ประจำหลักสูตรยังวิเคราะห@ไดLวTาสาเหตุปéญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกวTา

เปßาหมายอาจเกิดจากการประชาสัมพันธ@หลักสูตรไปยังโรงเรียนตTาง ๆ ไมTเพียงพอ ทางหลักสูตรฯ รTวมกับทางคณะฯ จึง
วางแผนการออกไปประชาสัมพันธ@หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนตTาง ๆ ในจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง ใหLมากข้ึน 
การดำเนินการ (D) 
          หลักสูตรไดLมีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อกำหนดจำนวนรับนักศึกษาประจำปrการศึกษา 2562 
ซึ่งจะพิจารณาตามเปßาหมายจำนวนรับนักศึกษาตามแผนของหลักสูตรจำนวน 30 คน โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะในการ
รับนักศึกษาวTาจะตLองจบสายวิทย@ - คณิตฯ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทTา (แผนการเรียน
อุตสาหกรรมยาง) หรือมีคุณสมบัติอื ่นครบถLวนตามประกาศหรือขLอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วTาดLวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดที่ 1 การรับเขLาศึกษา ซึ่งเปHนตามที่ระบุไวLใน มคอ. 2 ของหลักสูตร และมี
เกรดเฉลี่ย GPAX ไมTต่ำกวTา 2.00 เพื่อใหLนักศึกษาที่รับเขLาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด นอกจากน้ีจากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาของปrการศึกษา 2561 น้ัน 
ทางหลักสูตรไดLมีการปรับการกำหนดรับนักศึกษาในปrการศึกษา 2562 โดยเพ่ิมเติมการกำหนดคุณสมบัติผูLเขLารับการศึกษา
คือเปlดโอกาสใหLผูLสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถสมัครเขLาเรียนไดL  ทั้งนี้การดำเนินการรับ
สมัครนักศึกษาในปrการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยาลัยไดLมีการปรับปรุงและพัฒนาการรับสมัครนักศึกษาตามรอบการรับ
สมัครโดยกระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอนดังน้ี 
       1.  คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมกำหนดจำนวนรับนักศึกษา และกำหนดคุณสมบัติของผูLสมัครเรียนสTงใหLกับ
คณะเพ่ือดำเนินการทำประกาศรับสมัคร โดยหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติผูLสมัคร ดังน้ี 

- เปHนผูLกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทTา (สายวิทยาศาสตร@ -  คณิตศาสตร@) หรือ 
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (แผนการเรียนชTางอุตสาหกรรมทุกสาขา) หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทTา (แผนการเรียนอุตสาหกรรมยาง) หรือ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถLวนตาม
ประกาศหรือขLอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วTาดLวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดท่ี 1 
การรับเขLาศึกษา ซ่ึงเปHนตามท่ีระบุไวLใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 

       - มีผลการเรียนเกรดเฉล่ีย GPAX ไมTต่ำกวTา 2.00 
      2.  มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูLมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ@ 
      3.  คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดอาจารย@ประจำหลักสูตรไปดำเนินการสอบสัมภาษณ@
จำนวน 2 คน คือ ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ และ อ.เอกฤกษ@ พุTมนก โดยทางหลักสูตรสTงรายช่ืออาจารย@ใหLกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือแตTงต้ังเปHนกรรมการสอบสัมภาษณ@ประจำหลักสูตร ซ่ึงในการประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดอาจารย@ประจำ
หลักสูตรไปดำเนินการสอบสัมภาษณ@น้ันไดLกำหนดเกณฑ@คะแนนการสัมภาษณ@ดังน้ี  
        - ทักษะทางดLานภาษา               25 % 
        - ทักษะในการแกLปéญหา             25 % 
        - บุคลิกภาพ                           25 % 
        - เจตคติตTอวิชาชีพ                    25 % 
     4.  เม่ือสอบสัมภาษณ@เสร็จ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ@ของหลักสูตรจะจัดลำดับผูLเขLาสอบจากคะแนนมากท่ีสุดไปหา
คะแนนนLอยท่ีสุด เพ่ือใหLมหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศรายช่ือผูLมีสิทธ์ิรายงานตัวเขLาศึกษาในหลักสูตร  
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ผลการดำเนินงาน 
จากการรับนักศึกษาในปrการศึกษา 2562 รวมผูLมีสิทธิ์รายงานตัว และไดLยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขLาศึกษาในหลักสูตร

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@จำนวน 3 คน นอกจากนี้ในปrการศึกษา 2562 มีการโอนยLายนักศึกษามาจากสาขาเคมีเพิ่มอีก 
1 คน คือ นางสาวรัตติยากร ผุดดวง รวมเปHน 4 คน 

ในสTวนของการประชาสัมพันธ@หลักสูตร ทางหลักสูตรไดLออกประชาสัมพันธ@หลักสูตรโดยเพิ่มปริมาณในการออก
ประชาสัมพันธ@หลักสูตรแบบเชิงรุก ณ โรงเรียนตTาง ๆ ในจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง จัดกิจกรรมใหLอาจารย@ประจำ
หลักสูตรกับนักศึกษารTวมกันออกกิจกรรม Roadshow รTวมกับคณะฯเพ่ือประชาสัมพันธ@หลักสูตรใหLนักเรียนกลุTมเปßาหมาย
รูLจักหลักสูตรมากขึ้น ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ@หลักสูตรจากปrที่ผTานมาคือ ใหLนักศึกษารุTนพี่มาแนะนำประชาสัมพันธ@
หลักสูตรใหLนLอง ๆ  

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C)  

อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาประจำปrการศึกษา 2562 พบวTามีนักศึกษาเขLา
ศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 7 คน ซึ่งนLอยมากเมื่อเทียบกับแผนรับจำนวน 30 คน แตTก็มากกวTาจำนวนนักศึกษาในปrการศึกษา 
2561  เมื่อจำนวนนักศึกษาที่เขLาศึกษาไมTเปHนไปตามเปßา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงไดLรTวมประชุมเพื่อวิเคราะห@หา
สาเหตุ จากการวิเคราะห@เบื้องตLนพบวTาเนื่องจากในปr 2562 เปHนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ซึ่งนักศึกษามีสิทธิ์ในการ
ขอคืนสิทธิ ์เพื ่อสมัครในสาขาอื่น ๆ ทำใหLหลักสูตรมีนักศึกษาเขLาใหมTประจำปrการศึกษา 2562 จำนวนเพียง 7 คน 
นอกจากนี้อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ@หลักสูตรไปยังโรงเรียนตTาง ๆ ไมTทั่วถึงและเพียงพอ ทำใหLนักเรียนมัธยมปลายยัง
ไมTทราบขLอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ และในสภาพสังคมปéจจุบันคTานิยมของนักเรียนในการศึกษา
ตTอดLานวิทยาศาสตร@ลดลง และมีหลักสูตรเปlดใหมTเพ่ิมมากข้ึน 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรTวมกันพิจารณาระบบและกลไกการรับเขLานักศึกษาและสาเหตุที่นักศึกษาไมTเลือก
เรียนสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังตTอไปน้ี 

• ราคายางที่ตกต่ำ ทำใหLผูLปกครองนักเรียนไมTแนTใจถึงภาวะการมีงานทำของบุตรหลานหลังจากสำเร็จ
การศึกษาในอนาคต 

• ความเขLาใจของผูLปกครองถึงความแตกตTางของการมีงานทำหลังจากการเรียนจบสาขาน้ีกับงานกรีดยาง 
• ภาวะเศรษฐิกิจในปéจจุบัน ทำใหLราคาสินคLาเพิ่มขึ้นขณะที่รายไดLของผูLปกครองมีเทTาเดิม ดังนั้นการท่ี

นักเรียนจะกLาวเขLาสูTกระบวนการเรียนระดับอุดมศึกษาจึงมีนLอยลง ดังน้ันจึงควรชTวยหาทุนสนับสนุนการ
เขLาศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ใหLมากขึ้น เชTน ใหLทุนเรียน หรือติดตTอขอทุนสนับสนุนจาก
หนTวยงาน หรือโรงงานตTางๆ เพ่ือชTวยใหLนักศึกษาสามารถเขLาศึกษาสาขาน้ีไดL 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีความเห็นรTวมกันวTา ในปrการศึกษาถัดไปควรประชาสัมพันธ@หลักสูตร
โดยตัวแทนอาจารย@ประจำหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@เขLารTวมออก Road Show กับคณะไปยังโรงเรียนตTาง ๆ 
ในจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง ใหLมากขึ้น โดยมีการนำกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@
ไปรTวมจัดดLวย และเนLนใหLความรูLแกTนักเรียนใหLทราบถึงโอกาสในการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ใหLนักเรียนทราบถึง
ตลาดแรงงานที่ตLองการผูLที่เรียนจบสาขานี้ที่มีสูงมากในปéจจุบัน เนื่องจากมีผูLเรียนนLอยลง นอกจากนี้ทางภาควิชาอาจจัด
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ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมบริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ที่โรงเรียน หรือสนับสนุนใหLมีกิจกรรมพี่ติวนLองโดยรุTนพี่ ปr 3 
เพื่อเปHนการประชาสัมพันธ@ใหLนักเรียนรูLจักและมีความสนใจศึกษาดLานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@มากขึ้น ติดตTอขอทุน
สนับสนุนจากหนTวยงาน หรือโรงงานตTางๆ เพื่อชTวยใหLนักศึกษาสามารถเขLาศึกษาสาขานี้ไดL นอกจากนี้ยังสTงขLอมูลผTาน
เครือขTายศิษย@เกTาเพื่อชTวยเพิ่มชTองทางในการประชาสัมพันธ@ และเพิ่มชTองทางประชาสัมพันธ@หลักสูตรออนไลน@ผTานเฟสบุ°ค
ของทางหลักสูตร และเฟสบุ°คของรุTนพ่ีท่ีกำลังศึกษาอยูT 

นอกจากนี้ทางหลักสูตร ฯ จะเพิ่มคุณสมบัติของผูLเขLาศึกษาโดยใหLผูLที่สำเร็จการศึกษา ปวส. ชTางอุตสาหกรรม 
สามารถเขLาศึกษาในลักษณะการศึกษา 2 ปr ตTอเน่ือง ซ่ึงคาดวTาในปrการศึกษา 2563 จะทำใหLนักศึกษามีจำนวนเพ่ิมข้ึน  

ในปr 2564 หลักสูตรซึ่งเปHนรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ทางหลักสูตรไดLวางแผนในการควบรวมหลักสูตร
เทคโนโลยียางกับพอลิเมอร@เขLากับหลักสูตร วท.บ.(ฟlสิกส@) ทางหลักสูตรฯ กำลังจัดทำรTาง มคอ.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
เปHนวิทยาศ 

าสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@เชิงอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยียางและ    พอลิเมอร@ เพื่อใหL
นักศึกษาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLมีความรูLที่จำเปHนในเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส@ เครื่องมือและเครื่องจักรมากข้ึน 
ในการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย@ประจำหลักสูตรจะประกอบดLวยอาจารย@ประจำวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@
จำนวน 3 คน คือ ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ อ.เอกฤกษ@ พุTมนก และ ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ และอาจารย@ทางดLานฟlสิกส@อีก
จำนวน 3 คน  
การเตรียมความพรPอมก?อนเขPาศึกษา 

เมื่อนักศึกษาเขLามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญTในชีวิต นักศึกษาสTวนใหญT
ออกจากบLานมาอยูTหอพัก ตLองปรับตัวในการอยูTรTวมกันกับคนอื่นที่ไมTใชTครอบครัว บางคนถึงแมLจะอยูTหอพักคนเดียว แตTก็
ตLองมีการปรับตัวเชTนกัน เนื่องจากชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นไมTมีผูLปกครองจำกัดดูแลอยTางใกลLชิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวนี้อาจสTงผลตTอการเรียนและชีวิตของการเปHนนักศึกษา หลักสูตรไดLเล็งเห็นและใหLความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดใหLมี
กิจกรรมการเตรียมความพรLอมตTาง ๆ ใหLกับนักศึกษา 
เปfาประสงคH (O) 
           เพ่ือใหLนักศึกษาใหมTมีความพรLอมในการเขLาศึกษาในช้ันปrท่ี 1 ท้ังดLานวิชาการและการใชLชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การวางแผน (P) 
 ปrการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLวางแผนรTวมกับคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี และ
สำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ในการเตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษาของนักศึกษาใหมT โดยวางแผนและ
จัดกิจกรรมเตรียมความพรLอมใหLนักศึกษาใหมTดLานวิชาการ โดยปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส เคมี และความรูLพื้นฐานดLาน
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะในการใชLชีวิตในมหาวิทยาลัย เชTน กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมT กิจกรรมสานสัมพันธ@ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ@นLองพี่ 62 กิจกรรมกLาวแรกสูTรั ้วการยาง กิจกรรม
เสริมสรLางความกตัญ²ูและรำลึกพระคุณครู อาจารย@ กิจกรรมความปลอดภัยในการใชLหLองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัย
ธรรมชาติ เปHนตLน 
การดำเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมTของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ประจำปrการศึกษา 2562 ไดLเขLารTวมกิจกรรมตามแผนการ
เตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษาของนักศึกษาใหมT โดยการดำเนินงานของหลักสูตรรTวมกับโปรแกรมวิชา คณะและสนส. 
เพ่ือเตรียมพรLอมสำหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังน้ี 
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ผลการดำเนินงาน 
            1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ  
                หลักสูตรรTวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และ สนส. ไดLดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ (โครงการ
ปรับความรูLพ้ืนฐานนักศึกษาใหมTภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปr
การศึกษา 2562) โดยเรียนเสริมวิชาเทคโนโลยียางพ้ืนฐาน แคลคูลัส และเคมี  ระหวTางวันท่ี 1-5 กรกฎาคม 2562 โดย
นักศึกษาจะตLองทำแบบทดสอบ เพ่ือวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม 
            2. กิจกรรม Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ@นLองพ่ี 62 
                 หลักสูตรรTวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดโครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ@นLองพี่ 62 (โครงการ
พัฒนานักศึกษาใหมT คTายนLองพี่ปาริฉัตรสัมพันธ@ คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี ประจำปrการศึกษา 2562 (Sci & Tech 
ผูกพันสานสัมพันธ@นLองพี่ 62) ระหวTางวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2562 เพื่อสรLางความสัมพันธ@กับเพื่อน ๆ และรุTนพี่ ทำใหL
นักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ@กับผูLอื ่น ซึ่งเปHนพื้นฐานสำคัญในการศึกษา และสTงผลใหLนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาไดLตรงตามเปßาหมาย โดยคณะจะมีชTวงเวลาใหLหลักสูตรเขLาไปมีสTวนรTวมตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วัน โดยทุกวันจะมี
กิจกรรมของแตTละหลักสูตร โดยใหLพบปะรุTนพี่หลักสูตร หรือเปHนชTวงที่รุTนพี่จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหLนักศึกษาใหมTไดL
รูLจักรุTนพ่ี และอาจารย@ประจำหลักสูตรจะเขLาไปพบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหมT เพ่ือกลTาวตLอนรับเขLาสูTหลักสูตร 
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมT 
                 หลักสูตรรTวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และ สนส. จัดโครงการเตรียมความพรLอมนักศึกษาใหมTและประชุม
ผูLปกครอง โดยจัดรTวมกับสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสรLางความสัมพันธ@ระหวTางอาจารย@ ผูLปกครอง 
นักศึกษา และนักศึกษารุTนพ่ี  ซ่ึงสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ีแจงขLอมูลตTาง ๆ ดLานวิชาการใหLนักศึกษาใหมTและ
ผูLปกครองไดLรับทราบ ในสTวนของคณะ  นักศึกษาและผูLปกครองไดLพบปะกับอาจารย@ในโปรแกรมวิชา  และอาจารย@ท่ี
ปรึกษาใหLขLอมูลเก่ียวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนำแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
           4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชLหLองปฏิบัติการ 
           หลักสูตรรTวมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชLหLองปฏิบัติการและการปฏิบัติตน
ในการเกิดอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ” เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 โดยคณะไดLเชิญวิทยากรจากหนTวยงานศูนย@ปßองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา  บรรยายสาธิตการปßองกันแกLไขอันตรายตTาง ๆ ที่เกิดจากการใชLหLองปฏิบัติการและ
อาคารเรียน  เชTน ไฟไหมL ไฟฟßาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือใหLนักศึกษาใหมTมีความรูLและทักษะการใชLหLองปฏิบัติการ
และอาคารเรียน เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมLในหLองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกLปéญหาเบ้ืองตLนไดL 

5. กิจกรรมกLาวแรกสูTประตูคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019)  
ทางคณะฯ ไดLจัดโครงการกLาวแรกสู Tประตูคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) วันที ่ 24 

มิถุนายน 2562 เพื่อใหLนักศึกษาทราบแนวปฏิบัติดLานวิชาการ ดLานกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งขLอมูลสวัสดิการตTาง ๆ ชี้แนะ
แนวทางการเรียน และการใชLชีวิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี รวมถึงเปHนการทำใหLนักศึกษามีสัมพันธภาพ
และทัศนคติท่ีดีตTอคณะฯและบุคลากรของคณะฯ เกิดความคุLนเคยและรูLสึกเปHนกันเองในคณะ 

6. โครงการกLาวแรกสูTร้ัวการยาง  
หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLจัดกิจกรรมกLาวแรกสูTรั้วการยาง วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค@

เพื่อตLอนรับนักศึกษาใหมTประจำปrการศึกษา 2562 อยTางเปHนทางการ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
นอกจากน้ียังใหLความรูLเกี่ยวกับการใชLชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความแตกตTางเปHนอยTางมากกับการใชLชีวิตในโรงเรียน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
ที่มีทั้งครูและผูLปกครองคอยดูแล นอกจากนี้ยังเปHนการสรLางความสัมพันธ@ที่ดีของนักศึกษาระหวTางชั้นปrตTาง ๆ รวมท้ัง
อาจารย@ในหลักสูตร 

7. กิจกรรมทำบุญตึก 
หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLจัดกิจกรรมทำบุญตึก 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อสรLาง

เสริม ความรักสามัคคี ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดี อีกทั้งยังเปHนการสรLางความสัมพันธ@ที่ดีของนักศึกษาระหวTางชั้นปr
ตTาง ๆ รวมท้ังอาจารย@ในหลักสูตร 

8. กิจกรรมการเสริมสรLางความกตัญ²ูและรำลึกพระคุณครู อาจารย@  
หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLจัดกิจกรรมการเสริมสรLางความกตัญ²ูและรำลึกพระคุณครู อาจารย@ 

โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เพื่อสรLางความสัมพันธ@ที่ดีของนักศึกษาระหวTางชั้นปrตTาง ๆ รวมทั้งการเคารพ
อาจารย@ผูLสอน 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 จากผลการประเมินการดำเนินการของกิจกรรมการเตรียมความพรLอมทั ้งดLานวิชาการและการใชLชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหมTหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ประจำปrการศึกษา 2562 พบวTา 
            1. จากการเตรียมความพรLอมดLานวิชาการ ในรายวิชาเคมี แคลคูลัส และเทคโนโลยียางพื้นฐานพบวTา เมื่อสำเร็จ
การศึกษาช้ันปrท่ี 1 ของนักศึกษาปrการศึกษา 2562 พบวTาไมTมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@อยูTในภาวะวิกฤต 
โดยนักศึกษาแตTละคนมีผลการเรียนอยูTในระดับดี  โดยไมTมีนักศึกษาถอนรายวิชาเคมี แคลคูลัส และเทคโนโลยียางพื้นฐาน
ในระหวTางภาคการศึกษา  
            2. จากการเตรียมความพรLอมดLานทักษะการใชLชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยผTานกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมT 
โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ@นLองพ่ี 62 โครงการกLาวแรกสูTประตูคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี กิจกรรมกLาว
แรกสูTรั้วการยาง กิจกรรมเสริมสรLางความกตัญ²ูและรำลึกพระคุณครู อาจารย@ ทำใหLนักศึกษาไดLรับขLอมูลที่มีประโยชน@ท้ัง
ดLานวิชาการ และกิจกรรมตTาง ๆ ตลอดจนการแนวทางในการใชLชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหมTมีความสัมพันธ@ท่ีดีกับรุTน
พี่และอาจารย@ประจำหลักสูตร และจากกิจกรรมความปลอดภัยในการใชLหLองปฏิบัติการทำใหLนักศึกษามีความพรLอมตTอ
สถานการณ@ฉุกเฉินและสามารถแกLไขสถานการณ@ใหLดีข้ึนไดL  

เมื่อส้ินปrการศึกษา 2562 พบวTานักศึกษามีอัตราการคงอยูTรLอยละ 57% ซึ่งจากการประเมินแลLวพบวTาไมTไดLเปHน
ผลมาจากผลการเรียน แตTมาจากเหตุผลความชอบสTวนตัวของนักศึกษา 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
 อาจารย@ประจำหลักสูตร ไดLประชุมรTวมกันเพื่อพิจารณาผลดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษา
และใหLขLอเสนอแนะ เพ่ือนำไปใชLปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปrการศึกษา 2563 ดังน้ี 
1. กิจกรรมทางวิชาการ การสอนปรับพ้ืนฐานไดLดำเนินการโดยหลักสูตรรTวมกับคณะ จากการประเมินผลพบวTา นักศึกษามี

ความพรLอมมากขึ้น สTงผลใหLเมื่อสำเร็จปrการศึกษา 2562 แลLวนักศึกษาไมTมีนักศึกษาใหมTอยูTในภาวะวิกฤต หลักสูตรจึง
สนับสนุนใหLคงกิจกรรมน้ีไวLในปrการศึกษาถัดไป  

2. กิจกรรมการเตรียมความพรLอมเพื่อใชLชีวิตในมหาวิทยาลัย เชTน กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมT โครงการ Sci & 
Tech ผูกพันสานสัมพันธ@นLองพ่ี 62 โครงการกLาวแรกสูTประตูคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี กิจกรรมกLาวแรกสูTรั้วการ
ยาง กิจกรรมเสริมสรLางความกตัญ²ูและรำลึกพระคุณครู อาจารย@ รวมถึงกิจกรรมความปลอดภัยในการใชL



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ผลการดำเนินงาน 
หLองปฏิบัติการทำใหLเกิดประโยชน@ตTอนักศึกษา ในการปรับตัวเพ่ือใชLชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนที่ดี 
หลักสูตรจึงสนับสนุนใหLคงกิจกรรมน้ีไวLในปrการศึกษาถัดไป  

3. ปรับปรุงกิจกรรม กLาวแรกสูTรั ้วการยาง และกิจกรรมเสริมสรLางความกตัญ²ูและรำลึกพระคุณครู อาจารย@ โดยเพ่ิม
กิจกรรมท่ีมีผลตTอการรักตTอวิชาเอกมากข้ึน เพ่ือลดปริมาณนักศึกษาท่ีออกกลางคัน  

นอกจากนี้จากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ไดLวางแผนเพิ่มตTาง ๆ ใหLกับนักศึกษาใน
หลักสูตร เชTน โครงการเกี่ยวกับการอTานและเขียนสรุปความ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการ  การนำเสนอและการ
เขียนรายงานวิชาการท้ังภาษาไทยและอังกฤษ เปHนตLน 

 
 

หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 
3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คำส่ังแตTงต้ังอาจารย@สอบสัมภาษณ@นักศึกษาประจำปrการศึกษา 2562 
3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตร  
3.1-0-4 คูTมือการลงทะเบียนเรียนปr 2562 
3.1-0-5 มคอ.2 
3.1-0-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปrการศึกษา 2562 
3.1-0-7 คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองแตTงต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ@ ปrการศึกษา 2562 
3.1-0-8 คำสั่งแตTงตั้งกรรมการพิจารณาการอTานบทเรียงความของนักเรียนที่สมัครคัดเลือก นักเรียนเขLาศึกษาตTอระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ปrการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio) 
3.1-0-9 ผลการเรียนของนักศึกษา และรายละเอียดผลการเรียนรวมของสาขา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
การรับนักศึกษา 4 ขLอ 4 ขLอ 

3 คะแนน 
4 ขLอ 

3 คะแนน 
4 ขLอ 

3 คะแนน 
ü 

 

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 3.1 
จุดแข็ง 

- มีกิจกรรมเตรียมความพรLอมท่ีหลากหลาย ท้ังทางวิชาการและการใชLชีวิตในมหาวิทยาลัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- จัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน@ตTอการเตรียมความพรLอมอยTางตTอเน่ือง และปรับปรุงกิจกรรมใหLทันสมัยอยูTเสมอ 
จุดท่ีควรพัฒนา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
46 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

- จำนวนนักศึกษาเขLาใหมTนLอยกวTาแผนรับจำนวนมาก จึงปรับปรุงหรือเพ่ิมกิจกรรมท่ีทำใหLนักศึกษารูLสึกรักหลักสูตร 
คณะ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการคงอยูTของนักศึกษา และการบอกตTอใหLกับรุTนนLองผTานสังคมออนไลน@ 

ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- เพ่ิมชTองทางในการประชาสัมพันธ@หลักสูตรเชิงรุกอยTางตTอเน่ือง เชTน การประชาสัมพันธ@หลักสูตรออนไลน@ เพ่ิม

จำนวนโรงเรียนในการประชาสัมพันธ@หลักสูตร จำนวนคร้ังท่ีออกไปประชาสัมพันธ@หลักสูตร 
ตัวบ?งช้ีท่ี 3.2 การส?งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ (P) 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี ในชTวงปrแรกของการศึกษา ตLองมีกลไกในการพัฒนาความรูLพื้นฐานหรือการเตรียมความพรLอมทางการ

เรียนแกTนักศึกษา เพื่อใหLมีความสามารถในการเรียนรูLระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันนLอยในระหวTางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูLความสามารถในรูปแบบ
ตTาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหLองเรียนและนอกหLองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรLางความเปHนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึก
สาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลใหLคำปรึกษาจากอาจารย@ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท 
เอก) ระบบการปßองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหLสามารถสำเร็จการศึกษา
ไดLตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสTงเสริมการเผยแพรTผลงานวิชาการของนักศึกษา การ
สรLางโอกาสการเรียนรูLที่สTงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูLในศตวรรษที่ 21 ใหL
ไดLมาตรฐานสากล ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 
- การควบคุมการดูแลการใหPคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก?นักศึกษาปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรPางทักษะการเรียนรูPในศตวรรษท่ี 21 

 ในการประเมินเพื่อใหLทราบวTาอยูTในระดับคะแนนใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ท้ังหมด ท่ีทำใหLนักศึกษาเรียนอยTางมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเปHนตTอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  :  อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด  โทรศัพท@  : 087-2896645 
    อาจารย@ ดร.สุวิมล  ศิริวงศ@  โทรศัพท@  :  081-7676903 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท@  : 089-5993718 
 
เกณฑHการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม]มีระบบ  
- ไม]มีกลไก 
- ไม]มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม]มีข[อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม]มีการนำ

ระบบกลไก
ไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู]การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม]มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสู]การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู]การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู]

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป`นรูปธรรม 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป`นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษS
ยืนยัน และกรรมการ
ผู[ตรวจประเมินสามารถ
ให[เหตุผลอธิบายการเป`น
แนวปฏิบัติที่ดีได[ชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การควบคุม การดูแล ใหPคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก?นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เปfาประสงคH (O) 
           เพ่ือควบคุม ดูแล ใหLคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกTนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือใหLมีความสามารถในการ
เรียนรูLระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข 
การวางแผน (P) 
          ในปrการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม หารือเรื่อง การควบคุม การดูแล ใหLคำปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกTนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อใหLมีความสามารถในการเรียนรูLระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมี
ความสุข เพ่ือทำใหLอัตราการลาออกกลางคันนLอยในระหวTางการศึกษา การจัดกิจกรรมการสTงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหLมี
ความรูLความสามารถในรูปแบบตTาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหLองเรียนและนอกหLองเรียน  การจัดกิจกรรมเสริมสรLางความเปHน
พลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ  และมีการวางระบบการดูแลใหLคำปรึกษาจากอาจารย@ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
ทุกชั้นปr โดยไดLมอบหมายใหL ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ เปHนอาจารย@ที่ปรึกษา นักศึกษาใหมTปrการศึกษา 2562 เพื่อใหL
สามารถสำเร็จการศึกษาไดLตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 
 
การดำเนินการ (D) 
          หลักสูตรไดLดำเนินการ รTวมกับคณะ และมหาวิทยาลัยในดLานระบบการใหLคำปรึกษาทางวิชาการรวมถึงการใชLชีวิต
แกTนักศึกษาดังน้ี 
    1. แตTงตั้งอาจารย@ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปr โดยกำหนดใหLวันพุธ คาบที่ 7-8 เปHนคาบโฮมรูม งดการเรียน
การสอน ใหLอาจารย@ที่ปรึกษาไดLพบปะกับนักศึกษาเพื่อใหLคำปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาใหLสามารถดำเนินชีวิตอยTางมี
ความสุขและปลอดภัย ใหLความชTวยเหลือแกTนักศึกษาที่มีปéญหาดLานตTาง ๆ และในการประชุมแตTละครั้งประธานหลักสูตร
จะเนLนย้ำใหLอาจารย@ที่ปรึกษาทุกทTานดูแลและใหLคำปรึกษาแกTนักศึกษาอยTางใกลLชิด เพื่อลดปéญหานักศึกษาลาออก 
นักศึกษาที่เรียนไมTเปHนไปตามแผนการเรียนซึ่งอาจารย@ที่ปรึกษาจะดำเนินการ รวบรวมและบันทึกการใหLคำปรึกษาทั้งแบบ
รวมและรายบุคคล นอกจากน้ีหลักสูตรไดLดำเนินการรTวมกับคณะในการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจการใหLคำปรึกษา
ของอาจารย@ท่ีปรึกษา โดยในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด หรือคะแนนประเมินมากกวTา 4.51 ในทุกดLาน 
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ผลการดำเนินงาน 
    2. มหาวิทยาลัยดำเนินการ โดยกองพัฒนานักศึกษาไดLจัดโครงการสัมมนาอาจารย@ท่ีปรึกษานักศึกษาช้ันปrท่ี 1 ซ่ึงจัด
ขึ้นทุกปr โดยกิจกรรมปrการศึกษา 2562 น้ี มี ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ เขLารTวมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อใหLอาจารย@
เขLาใจระบบการใหLชTวยเหลือนักศึกษา สรLางความรูLความเขLาใจ และทักษะเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย@ที่ปรึกษาในการดูแล
นักศึกษาและใหLอาจารย@ท่ีปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานดLานอาจารย@ท่ีปรึกษา  
   นอกจากน้ียังมีอาจารย@และเจLาหนLาท่ีประจำคณะ โดยแตTละหลักสูตรจะมีตัวแทนอาจารย@ประจำหลักสูตรประจำฝóาย
พัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อเปHนตัวแทนในการประสานงานระหวTางหลักสูตรกับคณะ และประจำกองพัฒนานักศึกษา นัก
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  รวมถึงอาจารย@ท่ีปรึกษาชมรมของแตTละชมรมคอยใหLคำปรึกษาในดLานการจัดกิจกรรม เสริม
หลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเปHนประโยชน@ตTอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหLนักศึกษาสามารถดำรงชีวิตรTวมกับผูLอื่นไดL
อยTางมีความสุข และเปHนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ@ของมหาวิทยาลัย 
   3.  คณะรTวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดLานงานพยาบาลโดยมีแพทย@ และพยาบาล
วิชาชีพ  บริการรักษาและใหLคำแนะนำเรื่องขLอมูลดLานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดใหLนักศึกษา
ใหมTทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเปHนขLอมูลสำหรับดูแลนักศึกษาสรLางภูมิตLานทาน และปßองกันความเสี่ยง
ตTอโรคภัยตTาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเปHนการชTวยเหลือดูแลนักศึกษาอีกชTองทางหนึ่ง โดยเปHนการสTงผลใหLนักศึกษา
สำเร็จการศึกษาไดLตรงตามเปßาหมาย   
 4.  คณะไดLดำเนินการจัดโครงการตTาง ๆ เพ่ือเสริมสรLางทักษะการใชLชีวิตแกTนักศึกษาในคณะดังน้ี 

1.1 โครงการเตรียมความพรLอมนักศึกษาใหมTและประชุมผูLปกครอง โดยจัดรTวมกับสำนักสTงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อสรLางความสัมพันธ@ระหวTางอาจารย@ ผูLปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุTนพี่  ซึ่งสำนัก
สTงเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงขLอมูลตTาง ๆ ดLานวิชาการใหLนักศึกษาใหมTและผูLปกครองไดLรับ
ทราบ ในสTวนของคณะนักศึกษาและผูLปกครองไดLพบปะกับอาจารย@ในโปรแกรมวิชา  และอาจารย@ท่ี
ปรึกษาใหLขLอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนำแนวทางในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

1.2 โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ@นLองพี่ 62 (โครงการพัฒนานักศึกษาใหมT คTอยนLองพี่ปาริฉัตร
สัมพันธ@ คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี ประจำปrการศึกษา 2562 (Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ@นLอง
พี่ 62) ระหวTางวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 เพื่อสรLางความสัมพันธ@กับเพื่อน ๆ และรุTนพี่ ทำใหLนักศึกษา
สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ@กับผูLอื่น   ซึ่งเปHนพื้นฐานสำคัญในการศึกษา และสTงผลใหLนักศึกษา
สำเร็จการศึกษาไดLตรงตามเปßาหมาย โดยมีระดับความพึงพอใจของผูLเขLารTวมโครงการ อยูTในระดับมาก 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.33 

1.3 โครงการกLาวแรกสูTประตูคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) วันที่ 24 มิถุนายน 2562  
เพื่อแนะแนวทางในการใชLชีวิตของนักศึกษาใหมT  รวมทั้งขLอมูลดLานสวัสดิการตTาง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ  
เชTน  ประวัติความเปHนมาของคณะ  กองทุนกูLยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ทุนการศึกษา งานประกันอุบัติเหตุ  
การประกันคุณภาพการศึกษา  ระเบียบขLอบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม โดยโครงการนี้ไดLสำรวจ
ความพึงพอใจของผูLเขLารTวมโครงการไดLในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.30 

1.4 โครงการความปลอดภัยในการใชLหLองปฏิบัติการและการปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ” 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โดยคณะไดLเชิญวิทยากรจากหนTวยงานศูนย@ปßองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 12 สงขลา  บรรยายสาธิตการปßองกันแกLไขอันตรายตTาง ๆ ท่ีเกิดจากการใชLหLองปฏิบัติการและอาคาร



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ผลการดำเนินงาน 
เรียน  เชTน ไฟไหมL ไฟฟßาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพื่อใหLนักศึกษาใหมTมีความรูLและทักษะการใชL
หLองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมLในหLองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถ
แกLปéญหาเบ้ืองตLนไดL 

1.5 โครงการ Sci & Tech สวยดLวยมือเรา จำนวน 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค@ใหLนักศึกษาดูแลพื้นที่ภายใตL
ความรับผิดชอบที่ใชLในการเรียนการสอนใหLสวยงาม สะอาด นTาใชL ซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2562, 15 มกราคม 2563, 5 กุมภาพันธ@ 2563 และ 4 มีนาคม 2563 โดยมีระดับความพึงพอใจของ
ผูLเขLารTวมโครงการโดยภาพรวมอยูTในระดับมาก (4.63, 4.44, 4.38 และ 4.42 ตามลำดับ) 

1.6 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (ถวายเทียนพรรษา) เพื่อสรLางความ
สามัคคีใหLกับนักศึกษา อีกทั้งยังเปHนการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามใหLคงอยูTสืบไป ซึ่งดำเนินการไป
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมีระดับความพึงพอใจของผูLเขLารTวมโครงการ อยูTในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉล่ีย 4.43 

1.7 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีสานสัมพันธ@วัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม 
โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อสรLางเสริม ความรักสามัคคี ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดี อีกทั้งยังเปHนการสรLาง
ความสัมพันธ@ท่ีดีของนักศึกษาระหวTางช้ันปrตTาง ๆ รวมท้ังอาจารย@ในหลักสูตร ซ่ึงดำเนินการไปเม่ือวันท่ี 25 
ธันวาคม 2562 มีระดับความพึงพอใจของผูLเขLารTวมโครงการ อยูTในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.53 

1.8 โครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหนLาสูTวิชาชีพ เพื่อเสริมสรLางความมั่นใจเพิ่มทักษะแกTนักศึกษาใหLพรLอม
สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ@ 2563 มีระดับความพึง
พอใจของผูLเขLารTวมโครงการ อยูTในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.37 

1.9 โครงการกLาวแรกสูTรั้วการยาง วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีวิทยากรคือ ดร.พิพัฒนG ลิมปนะพิทยาธร 
และศิษยGเกSา คือ ดร.ราเมศ  แกLวมณี เลTาประสบการณ@ใหLฟéง เพื่อใหLนักศึกษาใหมTและนักศึกษาที่กำลัง
ศึกษามีกำลังใจและเห็นภาพอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน อีกท้ังยังสรLางแรงกระตุLนใหLนักศึกษาต้ังใจเรียน 

1.10 จัดกิจกรรมทำบุญตึก วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อสรLางเสริม ความรักสามัคคี ทำนุ
บำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดี อีกทั้งยังเปHนการสรLางความสัมพันธ@ที่ดีของนักศึกษาระหวTางชั้นปrตTาง ๆ 
รวมท้ังอาจารย@ในหลักสูตร 

1.11 จัดกิจกรรมการเสริมสรLางความกตัญ²ูและรำลึกพระคุณครู อาจารย@ โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 17 
ตุลาคม 2562 เพ่ือสรLางความสัมพันธ@ท่ีดีของนักศึกษาระหวTางช้ันปrตTาง ๆ รวมท้ังการเคารพอาจารย@ผูLสอน 

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
     จากการประเมินการดำเนินการ การควบคุม การดูแล ใหLคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกTนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ประจำปrการศึกษา 2562 พบวTากระบวนการดูแลใหLคำปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแกTนักศึกษานั้น คณะรTวมกับหลักสูตรจัดใหLนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตTออาจารย@ที่ปรึกษาและ
นำเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบวTามีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตTอการปฏิบัติหนLาที่ของอาจารย@ที่ปรึกษา 
ประจำปrการศึกษา 2562 อยูTในระดับมากที่สุด โดยไดLรับคะแนนประเมิน 4.58 และจากการประชุมรTวมกันของอาจารย@
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ผลการดำเนินงาน 
ประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตรไดLเนLนย้ำอยูTเสมอในการใหLคำปรึกษาและคำแนะนำแกTนักศึกษาสามารถใชLชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ท้ังทางดLานวิชาการและการใชLชีวิตไดLอยTางมีความสุข 

นอกจากนี้กิจกรรมตTาง ๆ เชTน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมT โครงการกLาวแรกสูTประตูคณะวิทยาศาสตร@และ
เทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) โครงการกLาวแรกสูTรั้วการยาง กิจกรรมทำบุญตึก กิจกรรมการเสริมสรLางความกตัญ²ูและ
รำลึกพระคุณครู อาจารย@ รวมทั้งความปลอดภัยในการใชLหLองปฏิบัติการ ทำใหLนักศึกษาใหมTความสัมพันธ@ที่ดีกับรุTนพี่และ
อาจารย@ประจำหลักสูตร นักศึกษาไดLรับขLอมูลที่มีประโยชน@ทั้งดLานวิชาการ และกิจกรรมตTาง ๆ ตลอดจนการแนวทางใน
การใชLชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีความพรLอมตTอสถานการณ@ฉุกเฉิน สามารถแกLไขสถานการณ@ไดL ซึ่งจะสTงผลใหLนักศึกษา
เรียนรูLระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
 อาจารย@ประจำหลักสูตร ไดLประชุมรTวมกันเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 
       1. เนLนย้ำถึงการใหLคำปรึกษาของอาจารย@ที่ปรึกษา และอาจารย@ประจำหลักสูตรทุกทTานเพื่อใหLนักศึกษา เรียนรูL
ระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข มีอัตราการลาออกกลางคันนLอย และสามารถสำเร็จการศึกษาไดLตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนด 
       2. เนLนย้ำใหLสTงเสริมใหLนักศึกษาในหลักสูตรเขLารTวมกิจกรรมท่ีจัดโดย หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  

3. วางแผนเพ่ิมกิจกรรมตTาง ๆ ใหLกับนักศึกษาในหลักสูตร (ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562) 
เชTน โครงการเกี่ยวกับการอTานและเขียนสรุปความ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการ  การนำเสนอและการเขียน
รายงานวิชาการท้ังภาษาไทยและอังกฤษ เปHนตLน 

4. ประชุมปรับปรุงเนื้อหาใน มคอ.3 ใหLเขLากับยุคสมัย และสนองตTอนโยบายภาครัฐวTาดLวยเรื่องความตLองการบัณฑิต
พันธุ@ใหมTของสาขาวTาควรมีความรูLเพ่ิมเติมดLานใด 

5. ประชุมวางแผนกิจกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ในแตTละชั้นปr วTาควรทำกิจกรรมใดเพ่ือ
เปHนการสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา ซ่ึงตLองสอดคลLองกับความรูLท่ีไดLจากรายวิชาท่ีเรียนในแตTละช้ันปr ซ่ึงตLองเปHนกิจกรรมท่ี
เสริมอัตลักษณ@ของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

6. ประชุมตัดเกรดรTวมกัน เพื่อพิจารณา วิเคราะห@และวางแผนการเรียนใหLนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำเปHนรายบุคคล  
เพื่อชTวยแกLปéญหาใหLนักศึกษา หรือพิจารณาใหLนักศึกษาสTงงานเพิ่ม หรืออาจจะใหLลงหนTวยกิตภาคการศึกษาถัดไปใหLนLอย
กวTาเพ่ือนรTวมช้ัน เพ่ือเปHนการชTวยพัฒนานักศึกษาและเพ่ิมอัตราการคงอยูTของนักศึกษาในสาขาใหLมากข้ึน  

7. ภาควิชาจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหLโรงเรียน หรือชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาโดยใหLบูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  

8. มีการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดLาน โดยเฉพาะการสรLางกลุTมการสื่อสารใน Social Media เชTน Line 
Face book ฯลฯ ทำใหLมีการประสานงานติดตTอระหวTางอาจารย@ละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขLามาพูดคุยและ
ปรึกษาปéญหาตTาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปéญหาทางดLานการเรียน  ซึ่งทำใหLอาจารย@ที่ปรึกษาและอาจารย@ในหลักสูตร
สามารถชTวยนักศึกษาแกLปéญหาในระดับตTาง ๆ ไดLดีขึ้น ทั้งดLานการเรียนและเรื่องสTวนตัว กลTาวคือ มีการวางแผนการลง
เรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถLาหากนักศึกษาตกคLางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปlดรายวิชาท่ี
นักศึกษาตกคLาง เพื่อใหLนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตTอเนื่องอื่น ๆ ตTอไปไดL ซึ่งทำใหLสามารถสำเร็จการศึกษาตาม
แผน แตTอยTางไรก็ตามกรรมการประจำหลักสูตรมีความเห็นรTวมกันวTา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผTานการเห็นชอบจาก
อาจารย@ท่ีปรึกษา เพ่ือรTวมกันพิจารณาและแกLปéญหาประเมินความเส่ียง  
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ผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรPางทักษะการเรียนรูPในศตวรรษท่ี 21 
 หลักสูตรไดLสTงเสริมและสนับสนุนใหLนักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยจัดกิจกรรมใหLสอดคลLองการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 
เปfาประสงคH (O) 
         เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปßาหมายใหLนักศึกษามี
ทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 
การวางแผน (P)  
           ปrการศึกษา 2562 อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรLอมในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา โดยรTวมกับคณะ เพื่อจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLทางดLานตTาง ๆ ที่จำเปHนสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

- การเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยอาจารย@ชาวตTางประเทศและโครงการตTาง ๆ ที่เสริมสรLางทักษะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเปHนภาษาสากลในการสื่อสาร เชTน มหกรรมวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี Science and Tech 
Festival 

- การสTงเสริมและสนับสนุนใหLนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขLารTวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดLานวิทยาศาสตร@
และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรLางกลุTมทักษะการเรียนรูL นวัตกรรมและการส่ือสาร 

การดำเนินการ (D) 
            ปrการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLเขLารTวมกิจกรรม โครงการท่ีหลักสูตรรTวมกับ
คณะจัดข้ึนเพ่ือเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 โดยนักศึกษาทุกช้ันปrเขLารTวมกิจกรรมทุกโครงการอยTางตTอเน่ือง  

- การเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยอาจารย@ชาวตTางประเทศ โดยอาจารย@ Lisa Cruzz ชาวฟlลิปปlนส@ 
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรLางทักษะภาษาอังกฤษใหL
นักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและมีการบรรยายเปHนภาษาอังกฤษอีกดLวย (มหกรรม
วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี Science and Tech Festival) สTงผลใหLนักศึกษามีความกลLาแสดงออกดLาน
ภาษาอังกฤษเมื่ออยูTในที่สาธารณะมากขึ้น แตTในสTวนของการจัดนิทรรศการนี้ไมTสามารถจัดไดL เนื่องมาจาก
สถานการณ@ COVID-19 ทำใหLไมTเปHนไปตามแผน 

- สTงเสริมและสนับสนุนใหLนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขLารTวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดLานวิทยาศาสตร@และ
เทคโนโลยี เพื่อเสริมสรLางกลุTมทักษะการเรียนรูL นวัตกรรมและการสื่อสาร ในสTวนของการสนับสนุน สTงเสริมใหL
นักศึกษาเขLารTวมประชุมวิชาการ ดLานวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี ตั้งแตTปr 2559 เปHนตLนมา พบวTานักศึกษาท่ี
เรียนในรายวิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร@ และรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ มีความสนใจ 
ตั้งใจที่จะเขLารTวมโครงการมากขึ้นเนื่องจากหลักสูตรมีแนวปฏิบัติในการขอสำเร็จในรายวิชาวิจัยเฉพาะทาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ซึ่งเมื่อนักศึกษาเขLารTวมประชุมวิชาการโดยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถนำผลการตอบรับใหLตีพิมพ@ (proceeding) มายื่นเสนอพรLอมเลTมรายงาน
วิจัยในรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ เพื่อขอสอบจบในรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร@ไดL  

-  
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ผลการดำเนินงาน 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 จากท่ีประชุมของหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการดำเนินการ พบวTาในปrการศึกษา 2562 นักศึกษาใหLความรTวมมือใน
การเขLารTวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีจัดรTวมกันระหวTางหลักสูตรและคณะอยTางตTอเน่ือง ดังน้ี 

- การเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยอาจารย@ชาวตTางประเทศ 
- มหกรรมวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี Science and Tech Festival ในสTวนของการจัดนิทรรศการน้ีไมTสามารถ

จัดไดL เน่ืองมาจากสถานการณ@ COVID-19 ทำใหLไมTเปHนไปตามแผน 
- กิจกรรมการสTงเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งหลักสูตรมีแนวปฏิบัติเพื่อการขอสำเร็จในรายวิชาวิจัยเฉพาะ

ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ในปrการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตรมีความสนใจเขLารTวมประชุมวิชาการ
จำนวนมาก และไดLรับรางวัลในการนำเสนอบทความในงานประชุมระดับชาติจำนวน 3 รางวัล ซึ่งประกอบดLวย
นักศึกษาจำนวน 6 คน 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
 จากผลการประเมิน ในปrการศึกษา 2562 นักศึกษาในหลักสูตรใหLความรTวมมือในการเขLารTวมกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรLางทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตรจัดรTวมกับคณะอยTางตTอเนื่อง หลักสูตรเห็นควรสTงเสริมใหLนักศึกษาเขLารTวม
กิจกรรมอยTางตTอเนื่อง อีกทั้งโครงการที่ไมTสามารถจัดไดLในปrการศึกษานี้เนื่องจากสถานการณ@ COVID-19 ก็ควรนำไปจัดใน
ปrการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรเห็นวTาควรจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะของนักศึกษาแตTละชั้นปr
เพื่อเสริมสรLางศักยภาพใหLนักศึกษามีความรูL ความสามารถ เทTาทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปéจจุบัน โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ไดLวางแผนเพิ่มกิจกรรมที่เสริมทักษะที่จำเปHนสำหรับการเรียนรูLใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 4 กลุTม ไดLแกT (1) กลุTมวิชาหลัก (2) กลุTมทักษะชีวิตและอาชีพ (3) กลุTมทักษะการเรียนรูLและนวัตกรรม 
และ (4) กลุTมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ใหLกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ โดยจัดโครงการ
เพิ่มเติมใหLกับนักศึกษา คือ โครงการเกี่ยวกับการอTานและเขียนสรุปความภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการ  การ
นำเสนอและการเขียนรายงานวิชาการท้ังภาษาไทยและอังกฤษ เปHนตLน 

 
หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 

3.2-0-1 รายงานการประชุม 
3.2-0-2 คำส่ังแตTงต้ังอาจารย@ท่ีปรึกษา 
3.2-0-3 โครงการพัฒนานักศึกษาดLานตTาง ๆ 
3.2-0-4 ผลงานวิชาการของนักศึกษาในรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
การสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 ขLอ 

4 คะแนน 
5 ขLอ 

4 คะแนน 
4 ขLอ 

3 คะแนน 
4 ขLอ 

3 คะแนน 

 
ü 
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สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 3.2 
จุดแข็ง 

- มีระบบอาจารย@ท่ีปรึกษาเขLมแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- ควรจัดกิจกรรมเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 ใหLเห็นชัดเจน เปHนรูปธรรมมากข้ึน 
 
ตัวบ?งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ?งช้ี ผลลัพธ@ 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี ผลการประกันคุณภาพควรทำใหLนักศึกษามีความพรLอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูTของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความพึงพอใจตTอหลักสูตรและผล
การจัดการขLอรLองเรียนของนักศึกษาในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นดังตTอไปน้ี 

- การคงอยู? 
- การสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขPอรPองเรียนของนักศึกษา 

 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  :  อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด  โทรศัพท@  :  087-2896645 
    อาจารย@ ดร.สุวิมล ศิริวงศ@  โทรศัพท@  :  081-7676903 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089-5993781 
 

เกณฑHการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม]มีการ

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ]งชี ้

-มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ]งชี ้

- มีแนวโน[มผล
การดำเนินงานที่
ดีขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ]งชี ้

- มีแนวโน[มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึน้
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบายในตัวบ]งชี ้

- มีแนวโน[มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการดำเนินงานที่โดด
เด]น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ]มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษS
ยืนยัน และกรรมการ
ผู[ตรวจประเมินสามารถ
ให[เหตุผลอธิบายว]าเป`น
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
ผลการดำเนินงานที่โดด
เด]นอย]างแท[จริง 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
อัตราการคงอยู?ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปb พ.ศ. ท่ี
รับเขPา 

จำนวน
รับเขPา 
� 

จำนวน
สำเร็จ 
� 

คPางจบ 
ออก

กลางคัน 
� 

2558 9 0 3 6 
2559 20 0 12 8 
2560 13 0 11 2 
2561 4 0 2 2 
2562 7 0 4 3 

 อัตราการคงอยูT = �-� X 100 
� 

   

อัตราการสำเร็จการศึกษา = � X 100 
� 

นักศึกษาปrการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูTคิดเปHนรLอยละ 33.33 
นักศึกษาปrการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูTคิดเปHนรLอยละ 60.00 
นักศึกษาปrการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูTคิดเปHนรLอยละ 84.62 
นักศึกษาปrการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูTคิดเปHนรLอยละ 50.00 
นักศึกษาปrการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูTคิดเปHนรLอยละ 57.14 
 
 โดยภาพรวมพบวTา อัตราการคงอยูTของนักศึกษามีรLอยละเฉล่ีย 5 ปrการศึกษาท่ีรLอยละ 57.02 โดยเปHนการออกกลางคัน
เน่ืองจากเหตุสTวนตัว ซ่ึงนักศึกษาทุกคนไมTไดLออกจากการศึกษาเน่ืองจากการพLนสภาพนักศึกษา หรือเกรดต่ำกวTาเกณฑ@ 
   
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ขPอมูลยPอนหลัง 3 ปb) 

ปbการศึกษาท่ีรับเขPา 
(ต้ังแต?ปbการศึกษาท่ีเร่ิมใชPหลักสูตร) 

จำนวนท่ีรับเขPา 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ปกติ 
จำนวน รPอยละ 

ปrการศึกษา 2558 9 0 0.00 
ปrการศึกษา 2559 20 0 0.00 
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ผลการดำเนินงาน 
ปrการศึกษา 2560 13 0 0.00 
ปrการศึกษา 2561 4 0 0.00 
ปrการศึกษา 2562 7 0 0.00 

ปrจจัยท่ีมีผลกระทบต?อการสำเร็จการศึกษา 
  1) ความรูLพ้ืนฐานตTาง ๆ เชTน คณิตศาสตร@ แคลคูลัส เคมี ฟlสิกส@ ชีววิทยา 
             2) ความสนใจในหลักสูตรท่ีศึกษา 
  3) ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
             4) สภาพแวดลLอมในการเรียนรูLและใชLชีวิต 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต?อหลักสูตรและการรPองเรียนของนักศึกษา 
- หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตTอ (ตTอกระบวนการที่ดำเนินการ

ใหLกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบTงชี้ 3.1 และ 3.2) การจัดการเรียนสอนทุกรายวิชา และผลการประเมินความพึง
พอใจแตTละรายการอยูTในระดับมาก โดยไดLรับคะแนนประเมิน 4.46 

- หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขLอรLองเรียนของนักศึกษา โดยมีชTองทางการแจLงเร่ืองรLองเรียน และในปrการศึกษา 2562 
มีการรLองเรียนของนักศึกษาจำนวน 1 คน โดยไดLผลประเมินความพึงพอใจตTอการจัดการขLอรLองเรียนอยูTในเกณฑ@มาก 
โดยไดLรับคะแนนประเมิน 4.00 โดยผTานผลการประเมินหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังมีชTองทางการรLองเรียนผTาน
อาจารย@ที่ปรึกษามายังคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งชTองทางนี้พบวTาในปrการศึกษา 2562 มีการรLองเรียน เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการทดสอบยางทางฟlสิกส@ ซึ่งทางหลักสูตรไดLพิจารณาและดำเนินการแกLไขเรียบรLอย
แลLว 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต<อหลักสูตรและการจัดการขxอรxองเรียนของนักศึกษา  
หัวขxอการประเมิน ปÑการศึกษา 

2559 
ปÑการศึกษา 

2560 
ปÑการศึกษา 

2561 
ปÑการศึกษา 

2562 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต<อคุณภาพหลักสูตร 4.47 4.50 4.40 4.46 
ความพึงพอใจของนักศึกษาปÑสุดทxายที่มีต<อคุณภาพหลักสูตร 4.25 4.67 4.43 4.32 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต<อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูx 4.44 4.63 4.36 4.42 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต<อการใหxคำปรึกษาวิชาการ
และแนะนำการใชxชีวิต 

4.70 4.72 4.64 4.58 

ความพึงพอใจต<อการจัดการขxอรxองเรียน 3.80 4.80 3.50 N.D. 
      

 
หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 

3.3-0-1 รายงานจำนวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจำนวนผูLสำเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตTอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

 2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ขLอ 

4 คะแนน 
3 ขLอ 

3 คะแนน 
3 ขLอ 

3 คะแนน 
3 ขLอ 

2 คะแนน 

 
ü 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อัตราการคงอยูTลดต่ำลง 
2. อัตราการสำเร็จของนักศึกษาตามแผน 

ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือใหLอัตราการคงอยูTและการสำเร็จของนักศึกษาดีข้ึน 
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องค;ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหLผูLเรียนมี
ความรูLในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตLองเปHนผูLมีความรูL มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูLและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต@ใชLความรูLเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดLอยTางมี
ความสุขทั้งทางรTางกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ@
และอัตลักษณ@ของสถาบันอุดมศึกษา 

 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในฐานะที ่เปHนหนTวยงานในการกำกับและสTงเสริมการดำเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดLจัดทำมาตรฐานตTาง ๆ ที่เกี่ยวขLองกับการผลิตบัณฑิต เชTน เกณฑ@มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ เพื่อมุTงเนLนเปßาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูLของนักศึกษา ซึ่งเปHนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตท่ีไดLรับคุณวุฒิแตTละคุณวุฒิและส่ือสารใหLสังคม ชุมชน รวมท้ังหนTวยงานท่ีเก่ียวขLองตTาง ๆ ไดLเช่ือม่ันถึงคุณภาพ
ของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปHนไปตามท่ีกำหนดไวLในผลลัพธ@การเรียนรูLในแตTละหลักสูตร 

 คุณภาพบัณฑิตในแตTละหลักสูตรจะสะทLอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหTงชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ@การเรียนรูL การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูLสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปrการศึกษาน้ัน ๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดLจากตัวบTงช้ีดังตTอไปน้ี 

 ตัวบTงช้ีท่ี  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 
 ตัวบTงช้ีท่ี  2.2 การไดLงานทำหรือผลงานวิจัยของผูLสำเร็จการศึกษา 

- รLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 
- ผลงานของนักศึกษาและผูLสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดLรับการตีพิมพ@หรือ

เผยแพรT 
 
 ตัวบ?งช้ีท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 
ชนิดของตัวบ?งช้ี  ผลลัพธ@ 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดLมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค@ตามที่หลักสูตรกำหนดไวLใน มคอ.2 
รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูLอยTางนLอย 5 ดLานคือ1) ดLานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดLาน
ความรูL 3) ดLานทักษะทางปéญญา 4) ดLานทักษะความสัมพันธ@ระหวTางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) 
ดLานทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบTงชี้นี ้จะเปHนการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูLใชLบัณฑิต 

 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงยังไม5ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต>องประเมินตัวบ5งชี้ 2.1 ด>วย แม>ว5าหลักสูตรนั้นจะยังไม5

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ5านมาใช>ประกอบการประเมิน 
- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม5ต>องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู>ใช>บัณฑิต 
- ในกรณีหลักสูตรนานาชาติ เปSนนักศึกษาต5างชาติประมาณ 90 % การประเมินบัณฑิตอาจจะไม5ถึงร>อยละ 20 เน่ืองจาก

เดินทางกลับประเทศไปแล>ว สามารถอนุโลมให>ใช>บัณฑิตท่ีเปSนนักศึกษาชาวไทยเปSนฐานในการคิด เช5น มีนักศึกษา 
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ต5างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทยจำนวน 10 คนให>ประเมินโดยการคิดจากนักศึกษาไทย 
จำนวน 10 คนเปSนฐานท่ี 100 % 

 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  :  นายรัฐพงษ@  หนูหมาด โทรศัพท@  :  087-2896645 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี  หม่ืนพล โทรศัพท@ :  089-5993718 

 
เกณฑ@การประเมิน ใชLคTาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรคำนวณ 
คะแนนท่ีไดL   = 

 
 

ผลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 
ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLนำ
ขLอมูลจากสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสำรวจ
ความพึงพอใจของนายจLาง ผูLประกอบการและผูLใชLบัณฑิต ที่มีตTอ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ ่งแบบสำรวจประกอบดLวยรายการ
ประเมินความพึงพอใจ 5 ดLาน หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร@ มีผลรวมของคTาคะแนนที่ไดLจากการประเมินเปHน 21.8 คิด
เปHนคTาเฉล่ียเทTากับ 4.36 

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูLใชLบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปr 2562 

ขPอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ?งช้ี 

ขPอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ?งช้ี หน?วยวัด ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนผูLสำเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 3 
2. จำนวนผูLท่ีตอบแบบสอบถาม คน 1 
3. รLอยละผูLตอบแบบสอบถาม รLอยละ 33.33 

4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูLใชLบัณฑิต 
3.1 ดLานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.60 
3.2 ดLานความรูL ความสามารถทางวิชาการ/ วิชาชีพ คะแนน 4.60 
3.3 ดLานทักษะทางปéญญา  คะแนน 3.60 
3.4 ดLานทักษะความสัมพันธ@ระหวTางบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.60 
3.5 ดLานทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใชL

เทคโนโลยี 
คะแนน 4.40 

5. ผลรวมของคTาคะแนนท่ีไดLจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 21.8 
6. คTาเฉล่ียของคะแนนประเมิน คTาเฉล่ีย 4.36 

ผลรวมของคBาคะแนนที่ไดDจากการประเมินบัณฑิต 
จำนวนบัณฑิตที่ไดDรับการประเมินทั้งหมด 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

คะแนน 
4.01 

คะแนน 
4.76 

คะแนน 
3.59 

คะแนน 
4.36 

ü 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 2.1 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค@ ดLานทักษะทางปéญญา 
 
ตัวบ?งช้ีท่ี 2.2 รLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 
ชนิดของตัวบ?งช้ี ผลลัพธ@ 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ไดL

งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดLประจำภายในระยะเวลา 1 ปrนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเม่ือ
เทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปrการศึกษานั้นการนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสรLางรายไดLเขLามาเปHนประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดLการคำนวณรLอยละของผูLมีงานทำ
ของผูLสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหLคำนวณเฉพาะผูLที่เปลี่ยนงาน
ใหมTหลังสำเร็จการศึกษาเทTาน้ัน 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  :  นายรัฐพงษ@  หนูหมาด  โทรศัพท@  :  087-2896645 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089-5993718 
 
เกณฑHการประเมิน โดยการแปลงคTารLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปrเปHน

คะแนนระหวTาง 0 – 5 กำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 100 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr ตามสูตร 
 
 
 
 
**การคำนวณค?ารPอยละน้ีไม?นำบัณฑิตท่ีศึกษาต?อ เกณฑHทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทำแลPวแต?ไม?ไดPเปล่ียนงาน 
มาพิจารณา** 
 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดDงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปS 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทัง้หมด X 100 
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2. แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีไดL   = 

 
 
หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะตLองไมTนLอยกวTารLอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 
ผลการดำเนินงาน : 
 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 
ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
คณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี  มีผูLสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาปrการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 3 
คน และมหาวิทยาลัยไดLเก็บขLอมูลภาวะการมีงานทำ ทั้งสิ้น 3 
คนคิดเปHนรLอยละ 100 คิดเปHน 5 คะแนน 

2.2-0-1 สร ุปจำนวนผ ู Lตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดย
สำน ักส T ง เสร ิมและว ิชาการงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ขPอมูลพ้ืนฐาน 

ขPอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ?งช้ี หน?วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 3 
2. จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจการไดLงานทำ คน 3 
3. รLอยละผูLตอบแบบสอบถาม รLอยละ 100 
4. จำนวนบัณฑิตท่ีมีงานทำกTอนเขLาศึกษา คน 0 
5. จำนวนบัณฑิตท่ีไดLงานทำท้ังหมด คน 3 
6. จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 1 
7. จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาตTอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
8. เกณฑ@ทหาร / อุปสมบท คน 0 
9. เงินเดือนหรือรายไดLตTอเดือน บาท 15500 

รPอยละของบัณฑิตท่ีไดPงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปb รPอยละ 100 
 
 
 
 
 
 

คTารLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 
100 

X 5 
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วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณหาค?ารPอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดPงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปb 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธH 
 

ตัวต้ัง 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 
(ไดLงานทำ + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 

(จำนวนผูLตอบ – (มีงานกTอนเรียน – ศึกษา
ตTอ เกณฑ@ทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

3 3 X 100 รLอยละ 100 
 

แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธH 
 

ตัวต้ัง 
คTารLอยละของบัณฑิต  (ท่ีไดLจากขLอ 1)  ท่ีไดLงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ  
X 5 

 
100 100 X 5 5 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2561 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปfาหมาย 

2559 
2560 2561 

บรรลุ 
ไมT

บรรลุ 
รLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 

รLอยละ 100 รLอยละ 100 
5 คะแนน 

รLอยละ 100 
5 คะแนน 

รLอยละ 100 
5 คะแนน 

  ü 
 

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 2.2 
จุดแข็ง ผลการประเมินรLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำภายใน 1 ปr อยูTในเกณฑ@ระดับดีมาก 

 
 
 

 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

หมวดที่  4 ข,อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 
1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปuดสอนในภาค/ปbการศึกษา 

รหัสวิชา 
 ช่ือรายวิชา 

 
 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 
 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 
จำนวนนักศึกษา 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผNาน 

นักศึกษารหัส 624236 
ภาคเรียนท่ี 1 

4331111 ชีววิทยา
พ้ืนฐาน 

0 
(0.00) 

1 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(16.67) 

1 
(16.67) 

3 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

4331112 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา
พ้ืนฐาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 5 5 

4421101 ยาง
ธรรมชาติ 

0 
(0.00) 

2 
(40.00) 

2 
(40.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

GESH203 มนุษยMกับ
ความงาม 

0 
(0.00) 

2 
(40.00) 

2 
(40.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

GESL105 เฮลโลภาษา
อินโดนีเซีย 

1 
(20.00) 

 

0 
(0.00) 

1 
(20.00) 

2 
(40.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 5 5 

GESS305 เจVาสัวนVอย 4 
(80.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

ภาคเรียนท่ี 2 
4131007 ฟZสิกสM

พ้ืนฐาน 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4 

(100.0) 
0 

(0.00) 
4 0 

4131008 ปฏิบัติการ
ฟZสิกสM
พ้ืนฐาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(100.0) 

0 
(0.00) 4 0 

4211111 เคมีพ้ืนฐาน 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4211112 ปฏิบัติการ
เคมีพ้ืนฐาน 

0 
(0.00) 

2 
(50.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

4421102 สารเคมี
สำหรับยาง 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(50.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

GESC401 การคิดในยุค
ดิจิทัล 

2 
(50.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

GESL103 รูVใชV
ภาษาไทย 

0 
(0.00) 

2 
(50.00) 

1 
(25.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

614236                 
4131007 ฟZสิกสM

พ้ืนฐาน 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 

(100.0) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 1 

4212511 เคมีอินทรียM
พ้ืนฐาน 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

4212512 ปฏิบัติการ
เคมีอินทรียM
พ้ืนฐาน 

0 
(0.00) 

2 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 2 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รหัสวิชา 
 ช่ือรายวิชา 

 
 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 
 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 
จำนวนนักศึกษา 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผNาน 

4421101 ยาง
ธรรมชาติ 

0 
(0.00) 

1 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

4422107 กระบวนกา
รแปรรูปยาง 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

4422108 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
ยาง 1 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 2 

4422201 เคมีเชิง
ฟZสิกสM
สำหรับพอลิ
เมอรM 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4571211 คณิตศาสตรM
พ้ืนฐาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

GEH0401 วิถีลุfมน้ำ
ทะเลสาบ
สงขลา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

GEL0202 ภาษาอังกฤ
ษเพ่ือการ
ทำงาน 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 2 

ภาคเรียนท่ี 2 
4421102 สารเคมี

สำหรับยาง 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 

(100.0
0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

4422103 เทคโนโลยี
น้ำยาง 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(100.) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

4422104 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
น้ำยาง 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(100) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 0 

4422202 เคมีพอลิ
เมอรM 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4422203 ปฏิบัติการ
เคมีพอลิ
เมอรM 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 0 0 

4571411 แคลคูลัส 1 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GEL0304 ภาษาจีน
เพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

GES0801 งานชfางใน
ชีวิตประจำวั
น 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 2 

604236                                                                                                        ภาคเรียนท่ี 1 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
64 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รหัสวิชา 
 ช่ือรายวิชา 

 
 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 
 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 
จำนวนนักศึกษา 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผNาน 

401 อบรม
ภาษาอังกฤ
ษของคณะ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 0 0 

3562201 การสรVาง
ธุรกิจใหมf 
และการเปiน
ผูVประกอบก
าร 

0 
(0.00) 

1 
(9.09) 

0 
(0.00) 

2 
(18.18) 

5 
(45.45) 

3 
(27.27) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 11 

4412102 ยาง
สังเคราะหM 

4 
(36.36) 

1 
(9.09) 

2 
(18.18) 

3 
(27.27) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 11 

4412105 
 

ปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
ยาง 2 

0 
(0.00) 

2 
(18.18) 

3 
(27.27) 

3 
(27.27) 

2 
(18.18) 

0 
(0.00) 

1 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(9.09) 

 
11 11 

4212501 ผลิตภัณฑM
ยาง 

0 
(0.00) 

2 
(20.00) 

0 
(0.00) 

1 
(10.00) 

4 
(40.00) 

1 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(20.00) 

10 8 

4413203 ฟZสิกสMพอลิ
เมอรM 

0 
(0.00) 

1 
(9.09) 

2 
(18.18) 

3 
(27.27) 

4 
(36.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

10 10 

4424116 
 

วิศวกรรม
ยVอนรอย
ของ
ผลิตภัณฑM
ยาง 

1 
(16.67) 

1 
(16.67) 

1 
(16.67) 

3 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 

4424207 เคมีของ
คอลลอยดM 
 

3 
(30.00) 

3 
(30.00) 

2 
(20.00) 

1 
(10.00) 

1 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 10 10 

4424301 พอลิเมอรM
อุตสาหกรร
ม 

0 
(0.00) 

3 
(60.00) 

0 
(0.00) 

1 
(20.00) 

 

1 
(20.00) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 5 5 

ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา 
 ช่ือรายวิชา 

 
 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 
 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 
จำนวนนักศึกษา 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผNาน 

4422201 
 

เคมีเชิง
ฟZสิกสM
สำหรับพอลิ
เมอรM 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4423109 การทดสอบ
ยางทาง
ฟZสิกสM 

1 
(10.00) 

 

0 
(0.00) 

1 
(10.00) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 
(80.00) 10 2 

4423114 ผลิตภัณฑM
ยาง 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

4423205 การ
วิเคราะหM

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(10.00) 

1 
(10.00) 

3 
(30.00) 

2 
(20.00) 

2 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 10 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
65 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รหัสวิชา 
 ช่ือรายวิชา 

 
 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 
 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 
จำนวนนักศึกษา 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผNาน 

ลักษณะเฉพ
าะของพอลิ
เมอรM 

4571411 แคลคูลัส 1 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(10.00) 

1 
(10.00) 

1 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(70.00) 

10 3 

6011308 การวางแผน
และควบคุม
การผลิต 

2 
(20.00) 

1 
(10.00) 

3 
(30.00) 

2 
(20.00) 

2 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 10 10 

6011415 อาชีวอนา
มัยและการ
จัดการความ
ปลอดภัย 

0 
(0.00) 

1 
(10.00) 

3 
(30.00) 

3 
(30.00) 

3 
(30.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

10 10 

GES0701 อาหารและ
โภชนาการ
เบ้ืองตVน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0

0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

594236  
ภาคเรียนท่ี 1  

4131005
4131005 

ฟZสิกสM
พ้ืนฐาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4412103 กระบวนกา
รแปรรูปยาง 

1 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4412106 การทดสอบ
ยางทาง
ฟZสิกสM 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 5 0 

4413402 สมบัติของ
สารและรี
โอโลยี 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 2 

4414501 การเตรียม
ฝoก
ประสบการ
ณMทาง
เทคโนโลยี
ยางและพอ
ลิเมอรM 

3 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

4414601 วิจัยทาง
เทคโนโลยี
ยางและพอ
ลิเมอรM 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

12 
(100.0) 

0 
(0.00) 

12 0 

4414602 สัมมนาทาง
เทคโนโลยี
ยางและพอ
ลิเมอรM 

5 
(41.67) 

2 
(16.67) 

3 
(25.00) 

1 
(8.33) 

1 
(8.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

12 12 

4571401 แคลคูลัส 1 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(10.00) 

1 
(10.00) 

0 
(0.00) 

4 
(40.00) 

2 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(20.00) 

10 8 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
66 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รหัสวิชา 
 ช่ือรายวิชา 

 
 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 
 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 
จำนวนนักศึกษา 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผNาน 

7000390 การเตรียม
ความ
พรVอมสหกิจ
ศึกษา 

8 
(88.89) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

GEL0101 ภาษาไทย
เพ่ือการ
ส่ือสาร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

GEL0202 ภาษาอังกฤ
ษเพ่ือการ
ทำงาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

GEL0302 ภาษา
อินโดนีเซีย
เพ่ือการ
ส่ือสาร 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

3 
(60.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

GES0701 อาหารและ
โภชนาการ
เบ้ืองตVน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 2 

ภาคเรียนท่ี 2 
4414502 การฝoก

ประสบการ
ณMทาง
เทคโนโลยี
ยางและพอ
ลิเมอรM 

3 
(100.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

7000490 สหกิจศึกษา 8 
(88.89) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปHนตัวเลขจำนวนนักศึกษาท่ีไดLเกรดในรายวิชาท่ีเรียน 
 

2. การวิเคราะหHรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม?ปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแต?ละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหBผิดปกติ มาตรการแกBไข 

4423109 การทดสอบ
ยางทาง
ฟâสิกสM 

2 นักศึกษา รหัส 
604236 ถอน
รายวิชา (W) 
จำนวน 8 คน  

นักศึกษากลุ<ม
ดังกล<าวแจxง
อาจารยMที่ปรึกษา 
เรื่องรายวิชา
ดังกล<าว และ
คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ เขxาที่
ประชุมเพื่อจัดการ
ขxอรxองเรียน 

เนื่องจากอาจารยM
ผูxสอนไดxเพิ่ม
ภาคปฏิบัติการใน
รายวิชาดังกล<าวซึ่ง
ทำใหxเกิดการ
ซxอนทับเวลาเรียน
ของนักศึกษาและไม<
สามารถทำงานใหx
เสร็จตามกำหนดไดx

ประธาน
หลักสูตรแจxง
อาจารยMผูxสอน
เพื่อใหx
ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาใหxเหลือ
เพียงชั่วโมง
บรรยาย เมื่อไม<
การดำเนินการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
67 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ส<งผลใหxนักศึกษาไม<
มีเวลาในการเรียน
และทำกิจกรรม
เพิ่มเติมในรายวิชา
อื่นๆ  

แกxไข 
คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร
ฯ จึงมีมติใหx
เปลี่ยนอาจารยM
ผูxสอนในภาค
การศึกษาถัดไป 

 3. รายวิชาท่ีไม?เปuดสอนในปbการศึกษา 
    - 
4. การเปuดรายวิชาในภาคหรือปbการศึกษา 

- 
5. การแกPไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไม?ครบถPวน (กรณีสอนเน้ือหาไมTครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแตTละวิชา) 
    - 
6. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

นักศึกษารหัส 624236 
4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 1/2562 ü  - 
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยา

พื้นฐาน 
1/2562 ü  - 

4421101 ยางธรรมชาต ิ 1/2562 ü  - 
GESH203 มนุษยMกับความงาม 1/2562 ü  - 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 1/2562 ü  -- 

GESS305 เจxาสัวนxอย 1/2562 ü  - 

4131007 ฟâสิกสMพื้นฐาน 2/2562 ü  - 
4131008 ปฏิบัติการฟâสิกสM

พื้นฐาน 
2/2562 ü  - 

4211111 เคมีพื้นฐาน 2/2562 ü  - 
4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2/2562 ü  - 
4421102 สารเคมีสำหรับยาง 2/2562 ü  - 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 2/2562 ü  - 
GESC403 ชีวิตยุคใหม<กับ

สิ่งแวดลxอม 
2/2562 ü   

GESL103 รูxใชxภาษาไทย 2/2562 ü   



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
68 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

นักศึกษารหัส 614236 
4131007 ฟâสิกสMพื้นฐาน 1/2562 ü  - 
4212511 เคมีอินทรียMพื้นฐาน 1/2562 ü  - 
4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียM

พื้นฐาน 
1/2562 ü  - 

4421101 ยางธรรมชาต ิ 1/2562 ü   
4422107 กระบวนการแปรรูป

ยาง 
1/2562 ü  - 

 
4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลยี

ยาง 1 
1/2562 ü  - 

4422201 เคมีเชิงฟâสิกสMสำหรับ
พอลิเมอรM 

1/2562 ü  - 

4571211 คณิตศาสตรMพื้นฐาน 1/2562 ü  - 
GEH0401 วิถีลุ<มน้ำทะเลสาบ

สงขลา 
1/2562 ü  - 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 

1/2562 ü  - 

4421102 สารเคมีสำหรับยาง 2/2562 ü  - 
4422103 เทคโนโลยีน้ำยาง 2/2562 ü  - 

4422104 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
น้ำยาง 

2/2562 ü  - 

4422202 เคมีพอลิเมอรM 2/2562 ü  - 

4422203 ปฏิบัติการเคมีพอลิ
เมอรM 

2/2562 ü  - 

4571411 แคลคูลัส 1 2/2562 ü  - 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

2/2562 ü  - 

GES0801 งานช<างใน
ชีวิตประจำวัน 

2/2562 ü  - 

นักศึกษารหัส 604236 
401 อบรมภาษาอังกฤษ

ของคณะ 
1/2562 ü  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

3562201 การสรxางธุรกิจใหม< 
และการเปîน
ผูxประกอบการ 

1/2562 ü  - 

4422106 ยางสังเคราะหM 1/2562 ü  - 

4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
ยาง 2 

1/2562 ü  - 

4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
ยาง 2 

1/2562 ü  - 

4423114 ผลิตภัณฑMยาง 1/2562 ü  - 
4423204 ฟâสิกสMพอลิเมอรM 1/2562 ü  - 

4424116 วิศวกรรมยxอนรอยของ
ผลิตภัณฑMยาง 

1/2562 ü  - 

4424207 เคมีของคอลลอยดM 1/2562 ü  - 

4424301 พอลิเมอรMอุตสาหกรรม 1/2562 ü  - 

4422201 เคมีเชิงฟâสิกสMสำหรับ
พอลิเมอรM 

2/2562 ü  - 

4423109 การทดสอบยางทาง
ฟâสิกสM 

2/2562 ü  - 

4423114 ผลิตภัณฑMยาง 2/2562 ü  - 
4423205 การวิเคราะหM

ลักษณะเฉพาะของพอ
ลิเมอรM 

2/2562 ü  - 

4423206 เทคโนโลยีพอลิเมอรM 2/2562 ü  - 

4423601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอรM 

2/2562 ü  - 

4571411 แคลคูลัส 1 2/2562 ü  - 
6011308 การวางแผนและ

ควบคุมการผลิต 
2/2562 ü  - 

6011415 อาชีวอนามัยและการ
จัดการความปลอดภัย 

2/2562 ü  - 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 

2/2562 ü  - 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 

 
70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS  

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

GES0701 อาหารและโภชนาการ
เบื้องตxน 

2/2562 ü  - 

PE33 หมวดวิชาเลือกเสรี-
เลือกเรียนเสรี  
(3 หน<วยกิต) 

2/2562 ü  - 

นักศึกษารหัส  594236 
4131005 ฟâสิกสMพื้นฐาน 1/2562 ü  - 

4412103 กระบวนการแปรรูป
ยาง 

1/2562 ü  - 

4412106 การทดสอบยางทาง
ฟâสิกสM 

1/2562 ü  - 

4413402 สมบัติของสารและรี
โอโลย ี

1/2562 ü  - 

4414501 การเตรียมฝòก
ประสบการณMทาง
เทคโนโลยียางและพอ
ลิเมอรM 

1/2562 ü   

4414601 วิจัยทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอรM 

1/2562 ü   

4414602 สัมมนาทางเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอรM 

1/2562 ü   

4571401 แคลคูลัส 1 1/2562 ü   

7000390 การเตรียมความ
พรxอมสหกิจศึกษา 

1/2562 ü   

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2562 ü   

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 

1/2562 ü   

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
การสื่อสาร 

1/2562 ü   

GES0701 อาหารและโภชนาการ
เบื้องตxน 

1/2562 ü   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

4414502 การฝòกประสบการณM
ทางเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอรM 

2/2562 ü   

7000490 สหกิจศึกษา 2/2562 ü   

7. ประสิทธิผลของกลยุทธHการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรูB สรุปขBอคิดเห็นของผูBสอนและขBอมูล
ปNอนกลับจากแหลOงตOาง ๆ 

แนวทางการแกBไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. บรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ที่พึงประสงคM  
2.  ใชxกระบวนการกลุ<มในการศึกษาคxนควxา 
วิเคราะหM สังเคราะหM และนําเสนอกรณีศึกษา
และร<วมอภิปราย ในชั้นเรียน  
3.บรรยายเกี่ยวกับประเด็นทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
4. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมในชั้น
เร ียนของนักศึกษา ไดxแก< พฤติกรรมการ
อภิปรายร<วม การตรงต<อเวลาในการส<งงาน 
สภาวะการเปîนผูxนำและผูxตามในกลุ<ม 
5.ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมนอก
ชั้นเรียนของนักศึกษา 
6. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย 
ใฝöรูx ความซื่อสัตยMความรับผิดชอบและความ
มนี้ำใจ 
7. การปฏิบัติตนอันเปîนแบบอย<างที่ดีของ
อาจารยMผูxสอน 
8. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมในชั้น
เรียนของนักศึกษา ไดxแก< พฤติกรรมการ
อภิปรายร<วม การตรงต<อเวลาในการส<งงาน 
สภาวะการเปîนผูxนำและผูxตามในกลุ<ม 
9.ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมนอก
ชั้นเรียนของนักศึกษา 

1. เเนะนำการปฏิบัติตน 
2. เเนะนำการเขียนรายงานที่ถูกตxอง

ทุกครั้ง 

ความรูB 
 

1. สอบย<อยในชั้นเรียน สอบกลางภาคสอบ
ปลายภาคการรายงานกลุ<ม 

1. เพิ่มรูปภาพในการบรรยาย 
2. เนxนใหxทำเเบบฝòกหัดรายกลุ<ม 
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2. ประเมินผลจากการทดสอบ ไดxแก< การ
ทดสอบก<อนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
เรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
3. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี
ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 
4. ประเมินผลจากการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติการกลุ<ม และการนำเสนอกรณีศึกษา
รายกลุ<ม 
5. ใช xการสอนแบบผู x เร ียนเปîนศูนยMกลาง
พรxอมทั ้งใหxนักศึกษาตั ้งคําถามหรือตอบ
คําถามโตxตอบกับอาจารยMผู xสอนหรือเพื่อน
ร<วมชั้นเรียน 
6. บรรยาย อภิปราย แกxปõญหาโจทยM การ
วิเคราะหMกรณีศึกษาและมอบหมายใหxคxนควxา
โจทยMปõญหา ขxอมูลที่เกี่ยวขxอง โดยการนํามา
สรุปและนําเสนอดxวยการเนxนผู xเร ียนเปîน
ศูนยMกลาง 
7. ประเมินผลจากการทดสอบ ไดxแก< การ
ทดสอบก<อนเรียนการสอบกลางภาคเรียน 
และการสอบปลายภาคเรียน 
8. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี
ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 
9. ประเมินผลจากการจัดทำรายงาน และ
การนำเสนอกรณีศึกษารายกลุ<ม 

3. อาจารยMผู xสอนใหxเเบบฝòกหัดไปทำ
เพิ่มเติมเปîนกลุ<มพรxอมนำเสนอหนxาชั้น
โดยใหxสมาชิกทุกคนมีส<วนร<วมในการ
อธิบายถึงขั้นตอนเเละวิธีคิด 

ทักษะทางปSญญา 
 

1. ประเมินจากการตอบปõญหาและร<วม 
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การสอบย<อย 
2. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรม 
การมีส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 
3. ประเมินผลจากการจัดทำรายงานผล 
การปฏิบัติการกลุ<ม และการนำเสนอ
กรณีศึกษารายกลุ<ม 
4. การตั้งคำถามและใหxมีการแสดงความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 
5. สอดแทรกกระบวนการวางแผนความคิด 
การแกxปõญหา มีการถาม-ตอบ ฝòกตอบคําถาม
ในชั ้นเรียนและแสดงความคิดเห็นต<อการ
เนื ้อหาที ่เร ียนแลxวเขxาใจยากหรือไม<คอย
เขxาใจ 

1. นักศึกษาขาดทักษะการจับประเด็น 
คxนควxาจากการอ<าน ขxอเสนอเเนะ 
2. ควรฝòกฝนใหxนักศึกษาสามารถเก็บ
ประเด็นจากการอ<านใหxมากขึ้น 
3. หลักสูตรและคณะ ควรจัดโครงการ
หรือกิจกรรมนอกหxองเรียนเพื่อฝòกฝน
ทักษะดังกล<าว 
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6. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี
ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 
7. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

ทักษะความสัมพันธVระหวOางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 

1. ประเมินการมีส<วนร<วมในชั้นเรียน  
ความรับผิดชอบในงานกลุ<ม 
2. ใชxกระบวนการฝòกปฏิบัติการโดย 
ศึกษาคxนควxาลักษณะกลุ<มปฏิบัติการและ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการร<วมกัน 
เพื่อใหxนักเรียนไดxแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกxปõญหาร<วมกัน 
3. ใชxกระบวนการกลุ<ม (Group  
discussion) ในกิจกรรมกรณีศึกษาต<าง ๆ 
ผ<านการอภิปรายกลุ<มย<อยและจัดทำรายงาน
ผลการวิเคราะหMพรxอมนำเสนอในชั้นเรียน 
เพื่อใหxมีความสามารถในการวิเคราะหM
สังเคราะหM แกxปõญหา และเปîนแนวทางสู<การ
ประยุกตMองคMความรูxไปใชxประโยชนM 
4. มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ<ม  
5. ประเมินจากการเขxาชั้นเรียนตรงเวลาของ
นักศึกษา การแต<งกายถูกตxองตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย การส<งงานตรงตามกำหนด
ระยะเวลามอบหมาย และการมีส<วนร<วมใน
กิจกรรม 
6. ประเมินจากความมีวินัยและพรxอมเพรียง
ของนักศึกษาในการเขxาร<วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
7. ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
8. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนxาที่ที่
ไดxรับมอบหมาย 
9. ประเมินจากการอxางอิงเอกสารที่มาทำ
รายงาน อย<างถูกตxองและเหมาะสม 
10. ประเมินจากผลการนำเสนอรายงานที่
มอบหมาย 

1. นักศึกษายังขาดทักษะในการคิด
วิเคราะหM 
2. ผูxเรียนยังขาดความร<วมมอืระหว<างคน
ในกลุ<ม และต<อตนเองในการทํางานที่
ไดxรับมอบหมาย 

ทักษะการวิเคราะหVเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการจัดทํารายงาน การ
วิเคราะหMขxอมูลการเรียบเรียงภาษา การ
สื่อสารในชั้นเรียน  

1. ในการนําเสนอ และการคxนควxาขxอมูล
ยังไม<หลากหลาย ส<วนใหญ<นักศึกษา
เลือกเฉพาะเว็บไซตMภาษาไทย  
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2. ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอ
โดยใชxเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน 
3. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี
ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 
4. ใชx Power point ประกอบการสอน  
5. มีการแนะนําเทคนิคการ สืบคxนเพื่อทํา
รายงานและหา แหลงขxอมูลในทางที่แม<นยํา
และถูกตxอง 
6. ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอ
โดยใชxเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน 
7. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี
ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ผูxเรียนขาดทักษะในการคxนควxา ควร
ศึกษาคxนควxาเพิ่มเติมทางอินเตอรMเน็ต 
และแหล<งขxอมูลอื่น ๆ 

 

8. การปฐมนิเทศอาจารยHใหม? 

8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLขอยืมตัวอาจารย@ ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ 

เพ่ือมาเปHนอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย@รัฐพงษ@ หนูหมาด โดยท่ีประชุมไดLมอบหมายใหL ผศ.ดร.พลพัฒน@รวม
เจริญ และอาจารย@รัฐพงษ@ หนูหมาด เปHนอาจารย@พ่ีเล้ียงในการดูแล และติดตามการดำเนินงานในพันธกิจกิจตTาง ๆ ท้ังงาน
ดLานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดปrการศึกษา 2562 

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย@ท่ีเขLารTวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยHและบุคลากรสายสนับสนุน  

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขBารOวม 

จำนวนผูBเขBารOวม  
สรุปขBอคิดเห็น และประโยชนVที่ผูBเขBารOวม 

กิจกรรมไดBรับ 
อาจารยV บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เขxาร<วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  วันที่ 9-10 
กรกฎาคม 2562 

ดร.วัชรินทรM  สายน้ำใส  ไดxรับความรูxใหม< สรxางเครือข<ายกับ
มหาวิทยาลัยอื่น 

เขxาร<วมการประชุมวิชาการเกษตร
พระจอมเกลxาเจxาคุณทหาร
ลาดกระบัง ครั้งที่ 7  วันที่ 14 
กุมภาพันธM 2563 

ดร.วัชรินทรM  สายน้ำใส  ไดxรับความรูxใหม< สรxางเครือข<ายกับ
มหาวิทยาลัยอื่น 

เขxาร<วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใตx

ดร.วัชรินทรM  สายน้ำใส  ไดxรับความรูxใหม< สรxางเครือข<ายกับ
มหาวิทยาลัยอื่น 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
75 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขBารOวม 

จำนวนผูBเขBารOวม  
สรุปขBอคิดเห็น และประโยชนVที่ผูBเขBารOวม 

กิจกรรมไดBรับ 
อาจารยV บุคลากรสาย

สนับสนุน 
วิจัย” ครั้งที่ 10  วันที่ 21 
กุมภาพันธM 2563 
เขxาร<วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติดxานวิทยาศาสตรM 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 
ประจำปÑ 2563  วันที่ 28 
กุมภาพันธM 2563 

ดร.วัชรินทรM  สายน้ำใส  ไดxรับความรูxใหม< สรxางเครือข<ายกับ
มหาวิทยาลัยอื่น 

ผูxเขxาร<วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงการ
อย<างมืออาชีพ วันที่ 21 ตุลาคม 
2562 

ดร.วัชรินทรM  สายน้ำใส  ไดxรับความรูx ความเขxาใจในการเขียน
โครงการวิจัย 

เขxาร<วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง English Brush 
up (เพิ่มเติม) วันที่ 5, 12, 19, 26 
กุมภาพันธM และ 4, 11 มีนาคม 
2563 

ดร.วัชรินทรM  สายน้ำใส  ไดxรับความรูxใหม< ฝòกทักษะภาษาอังกฤษ 

เขxาร<วมสัมมนา Rheometer 
Workshop 2019 และ Fast way 
forward of polymer and 
Rubber R&D  

ผศ.ดร.พลพัฒนM รวม
เจริญ 

 -รับการอบรมและพัฒนาตนเอง 
-ไดxรับความรูxใหม<ทันสมัยดxานการศึกษา
สมบัติ Rheology 

เขxาร<วมประชุมวิชาการนานาชาติ
โพลิเมอรMแห<งประเทศไทย ครั้งที่ 9 
(International Polymer 
Conference of Thailand:PCT-
9) 

ผศ.ดร.พลพัฒนM รวม
เจริญ 

 -ทำหนxาที่กรรมการวิชาการของ conf.  
-ไดxรับความรูxใหม<ทันสมัยทางพอลิเมอรMสรxาง
เครือข<ายกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต<างประเทศ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรxาง
ความรูxดxานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจำปÑการศึกษา 
2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 

ผูxช<วยศาสตราจารยM ดร.
พลพัฒนM รวมเจริญ 
อาจารยMเอกฤกษM พุ<มนก 
อาจารยMรัฐพงษM  หนู
หมาด 

 -รับการอบรมและพัฒนาตนเอง 
-ไดxรับทราบถึงแนวปฏิบัติในการทำ SAR 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (Self 
Assessment Report : SAR) ปÑ

อาจารยMเอกฤกษM พุ<มนก 
 

นางวรรณฤดี 
หมื่นพล 

-ทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self 
Assessment Report : SAR) ปÑการศึกษา 
พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร และสำนัก/
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กิจกรรมที่จัดหรือเขBารOวม 

จำนวนผูBเขBารOวม  
สรุปขBอคิดเห็น และประโยชนVที่ผูBเขBารOวม 

กิจกรรมไดBรับ 
อาจารยV บุคลากรสาย

สนับสนุน 
การศึกษา พ.ศ.2562 ระดับ
หลักสูตร และสำนัก/สถาบัน 
ออนไลนMดxวยโปรแกรม Microsoft 
Teams 

สถาบัน ออนไลนMดxวยโปรแกรม Microsoft 
Teams 

เขxาร<วมสัมมนา characterization 
for Material 

อาจารยMเอกฤกษM พุ<มนก 
อาจารรยMรัฐพงษM หนู
หมาด 

 -ทราบถึงเทคนิคการ Characterization of 
Material และความกxาวหนxาของเทคโนโลยี
นี้ 

อบรมเรื่อวการวิเคราะหMการไหล
ของของไหล 

อาจารยMเอกฤกษM พุ<มนก  -พัฒนาความรูxดxานการวิเคราะหMการไหลของ
ของไหลดxวยคอมพิวเตอรM 

อบรมหลักสูตร “สรxางสื่อ E-
Learning บทเรียนออนไลนMบน
เว็บไซตM ดxวยโปรแกรม Adobe 
Captivate” ณ หxองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรM 201 อาคารศูนยM
ภาษาและคอมพิวเตอรM ในวันที่ 19 
มิถุนายน 2562 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 ไดxรับความรูxเรื่องการสรxางสื่อออนไลนMดxวย 
โปรแกรม Adobe Captivate ซึ่งเปîนทาง 
เลือกในการสรxางสื่อและการจัดการเรียน 
การสอนออนไลนMใหxมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อบรมหลักสูตรการสอน แบบ 
Active Learning โดยใชxสื่อการ
สอนแบบ Smart Classroom ณ 
หxองปฏิบัติการคอมพิวเตอรM 201 
อาคารศูนยMภาษาและคอมพิวเตอรM 
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 ไดxรับความรูxเรื่องการเรียนการสอนแบบ 
active learning ซึ่งจะช<วยกระตุxนใหx 
นักศึกษามีส<วนร<วม และไม<เบื่อหน<ายใน การ
เรียน ซึ่งจะทำใหxการเรียนการสอน ใหxมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อบรมหลักสูตร “การใชxงานระบบ
บริหาร การศึกษาสำหรับ
หน<วยงานภายใน” ณ 
หxองปฏิบัติการคอมพิวเตอรM 201 
อาคารศูนยMภาษาและคอมพิวเตอรM 
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 เรียนรูxเกี่ยวกับระบบเอกสารในการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย เช<น การส<งเกรด การ
คxนหาขxอมูลนักศึกษาขxอมูลหxองเรียนว<าง  
ตารางสอนอาจารยM เปîนตxน 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนการใชxงาน SKRU-
MOOC ณ หxองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรM 201 อาคารศูนยM
ภาษาและคอมพิวเตอรM ในวันที่ 
10-11 กรกฎาคม 2562 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 ไดxรับความรูxเรื่องการสรxางสื่อออนไลนM 
SKRU-MOOC ซึ่งเปîนทางเลือกในการสรxาง 
สื่อและการจัดการเรียนการสอนออนไลนMใหxมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขBารOวม 

จำนวนผูBเขBารOวม  
สรุปขBอคิดเห็น และประโยชนVที่ผูBเขBารOวม 

กิจกรรมไดBรับ 
อาจารยV บุคลากรสาย

สนับสนุน 
อบรมออนไลนMเรื่อง TRIZ 
Engineering Problem-Solving 
Algorithm ในวันที่ 30 กันยายน 
2562 ซึ่งจัดโดย Udemy 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 ไดxทราบหลักการในการคิดแกxปõญหาต<างๆ ที่
เกิดขึ้นในโรงงาน โดยใหxคิดเปîนระบบ มี
ความเปîนเหตุเปîนผล และครอบคลุมปõจจัย
ต<างๆ เพื่อคิดหาทางแกxปõญหาอย<างเปîน
ระบบ 

อบรมเรื่องวิธีการแปลผลขxอมูลของ 
การทดสอบดxวยเครื่อง NMR และ 
FT-IR ณ ศูนยMเครื่องมือ
วิทยาศาสตรM 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 
วิทยาเขตหาดใหญ< จังหวัด สงขลา 
วันที่ 30 -31 มกราคม 2563 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 พัฒนาตนเอง ทบทวนความรูx และเพิ่มเติม
ความรูxใหม<ๆที่ทันสมัยใน เรื่องเกี่ยวกับเครื่อง 
NMR และ FT-IR อีกทั้งยังไดxสรxางเครือข<าย
กับมหาวิทยาลัย อื่นๆ ในประเทศ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรM ประยุกตM
เชิงอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 
2563 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 ไดxทราบทิศทางและแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรและไดxทราบความคิดเห็นของ
ผูxทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมา
ประยุกตMใชxในการปรับปรุงหลักสูตร 

อบรมออนไลนMเรื่อง Design of 
Experiments (DOE) วันที่ 15 
เมษายน 2563 ซึ่งจัดโดย Udemy 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 ไดxทราบเทคนิคในการลดปริมาณการทดลอง
ลง โดยไม<กระทบต<อผลการทดลองทั้งชุด 

อบรมเรื่อง การบันทึกหนxาจอและ 
OBS Studio ผ<านระบบออนไลนM 
zoom ในวันศุกรMที่ 29 พฤษภาคม 
2563  ของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร.สุวิมล ศิริวงศM 
 

 เรียนรูxการบันทึก vdo การสอน หรือใชxเปîน
ทางเลือกในการสอนออนไลนM 

ศึกษาดูงาน บริษัทไอกะ จำกัด ณ 
อำเภอหาดใหญ< จังหวัดสงขลา  

อ.รัฐพงษM หนูหมาด 
ผศ.ดร.พลพัฒนM รวม
เจริญ 
ดร.พิพัฒนM ลิมปนะ
พิทยาธรดร.สุวิมล ศิริ
วงศM  

 ไดxทราบถึงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
กาว PU 

หมายเหตุ: หลักสูตรใดท่ีมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหนLาท่ีในหLองปฏิบัติการประจำหลักสูตรใหLนำมานับรวมในขLอน้ีดLวย 
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องคHประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูPเรียน 

แมLทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปlดสอนตLองผTานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการ
ปรับปรุงทุก 5 ปr แตTผูLบริหารตLองรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรใหLมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยTางตTอเน่ืองคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนLาท่ีในการบริหารจัดการ 3 ดLานท่ีสำคัญคือ (1) สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร (2) การวางระบบผูLสอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูLเรียนระบบประกันคุณภาพในการ
ดำเนินการหลักสูตรประกอบดLวยหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผูLเรียนเพื่อใหLสอดคลLองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดตัวบTงช้ีในการประเมินตLองใหLความสำคัญกับการกำหนดรายวิชาท่ี
มีเนื้อหาที่ทันสมัยกLาวทันความกLาวหนLาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผูLสอนและอาจารย@ท่ี
ปรึกษาซึ่งตLองเปHนบุคคลที่มีความรูL ความเช่ียวชาญประสบการณ@และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหLเต็ม
ศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนLนนักศึกษาเปHนสำคัญและสTงเสริมทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค@ประกอบน้ีพิจารณาไดLจากตัวบTงช้ีดังตTอไปน้ี 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูLสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูLเรียน 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

 
ตัวบ?งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี แมLทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปlดใหLบริการตLองผTานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปr แตTผูLรับผิดชอบหลักสูตรตLองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม
กำกับการจัดทำรายวิชาตTางๆ ใหLมีเนื้อหาที่ทันสมัย กLาวทันความกLาวหนLาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปlดรายวิชาตTาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนLนนักศึกษาเปHน
สำคัญ  โดยสนองความตLองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตLองเนLนการพัฒนาทักษะดLานการวิจัยและการเรียนรูLดLวยตนเอง ในการรายงานการดำเนินงานตามตัว
บTงช้ีน้ีใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหPทันสมัยตามความกPาวหนPาในศาสตรHสาขาน้ันๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหLทราบวTาอยูTในระดับคะแนนใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ท้ังหมด ท่ีทำใหLหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลLองกับความตLองการของตลาดแรงงานและความตLองการของประเทศ 
 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี   : อาจารย@เอกฤกษ@  พุTมนก      โทรศัพท@  :  098 - 5644559 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089 - 5993718 
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เกณฑHการประเมิน  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมTมีระบบ  
- ไมTมีกลไก 
- ไมTมีแนวคิด

ในการ
กำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมTมีขLอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมTมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

- ไมTมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำระบบ
กลไกไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสูTการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปHน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสูTการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปHน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ@ยืนยัน และ
กรรมการผูLตรวจ
ประเมินสามารถใหL
เหตุผลอธิบายการ
เปHนแนวปฏิบัติท่ีดีไดL
ชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปfาประสงคH (O) 

 ออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตร ใหLมีสอดคลLองกับความตLองการของผูLเรียน ตลาดแรงงาน 
สอดคลLองกับสถานการณ@ 
การวางแผน (P)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดLแตTงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 
1617) เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ใหLสอดคลLองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมแหTงชาติฉบับท่ี 12  โดยทำใหLหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลLองกับความตLองการของตลาดแรงงาน และความ
ตLองการของประเทศ โดยมีข้ันตอนการปรับปรุง ดังภาพท่ี 5.1-1 
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ภาพท่ี 5.1-1  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการการปรับปรุงหลักสูตรท่ีวางแผนไวL 

 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ศึกษาความพึงพอใจ และขLอเสนอแนะตTางๆ จาก แหลTงฝoกประสบการณ@นักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ 

นักเรียนกลุTมเปßาหมาย ผูLใชLบัณฑิต ศิษย@เกTา และศิษย@ปéจจุบัน ผTานการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ@ นอกจากน้ี
หลักสูตรวางแผนใหLมีการทำวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr พ.ศ. 2555 
หลังจากที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสอนตามหลักสูตรมาเปHนระยะเวลาประมาณ 4 ปr เพื่อนำผลการประเมินท่ี
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ไดLมาใชLในการรTางหลักสูตรฉบับปรับปรุง และนำผลการประเมินและวิจัยทั้งหมดมาพิจารณารTวมกับมคอ. 7 ใชLในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. อาจารย@ประจำหลักสูตรพิจารณารTวมกันกับคณะในการจัดทำโครงสรLางหลักสูตรตามมาตรฐานเกณฑ@
มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1  

3. อาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูLสอน รTวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลLองของคำอธิบาย
รายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชา
เพื่อใหLนักศึกษาไดLรับประโยชน@ทั้งทางดLานความรูLและการนำไปใชLประโยชน@ในการฝoกประสบการณ@วิชาชีพ และการ
ทำงานในลำดับตTอไป 

4. อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLจัดใหLมีการวิพากษ@หลักสูตร โดยเชิญผูLทรงคุณวุฒิผูLที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุม
ในศาสตร@เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหLขLอเสนอแนะ 
เก่ียวกับการเพ่ิมเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด-เพ่ิมหนTวยกิต 

5. เม่ือเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงย่ืนตTอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหLความเห็นชอบ 
6. ย่ืนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตรและเร่ิมรับนักศึกษา ในปr พ.ศ. 2560 
  

การดำเนินการ (D) 
หลักสูตรไดLดำเนินการตามแผนไดLวางไวLโดยทำตามแผนทื่ีวางไวL กระบวนการดำเนินการเปHนไปตามลำดับดังน้ี 
1. ไดLสTงแบบสอบถามไปยังแหลTงฝoกประสบการณ@นักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ นักเรียนกลุTมเปßาหมาย ผูLใชL

บัณฑิต ศิษย@เกTา และศิษย@ปéจจุบัน นอกจากนี ้ยังใชLการสัมภาษณ@รTวมดLวย เพื ่อสอบถามความพึงพอใจ และ
ขLอเสนอแนะตTางๆ จากกลุTมคนดังกลTาว  

2. ทำการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr พ.ศ. 2555 หลังจากท่ี
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสอนตามหลักสูตรมาเปHนระยะเวลาประมาณ 4 ปr (รายงานวิจัยหลักสูตรวิทยศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr พ.ศ. 2555) 

3. นำผลประเมินจากขLอ 1 ผลการวิจัยหลักสูตรจากขLอ 2 รTวมกับมคอ. 7 มาพิจารณาประกอบการรTางหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr พ.ศ. 2559 

4. อาจารย@ประจำหลักสูตรพิจารณารTวมกันกับคณะในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑฺิต สาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร@ ปr พ.ศ. 2559 จำนวนหนTวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมTนLอยกวTา 126 หนTวยกิต โดยโครงสรLาง
หลักสูตร  แบTงเปHนหมวดวิชาท่ีสอดคลLองกับท่ีกำหนดไวLในเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

              1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   ไมTนLอยกวTา             30 หนTวยกิต 
              1.1 กลุTมวิชาภาษาและการส่ือสาร                                                      12 หนTวยกิต 
                   1.2 กลุTมวิชามนุษยศาสตร@และสังคมศาสตร@                           9 หนTวยกิต 
                   1.3 กลุTมวิชาคณิตศาสตร@ วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี                            9 หนTวยกิต 
              2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                ไมTนLอยกวTา                    90 หนTวยกิต 
                   2.1 กลุTมวิชาแกน                                                       15 หนTวยกิต 
                   2.2 กลุTมวิชาเฉพาะดLาน                            ไมTนLอยกวTา         75 หนTวยกิต 
                   2.2.1 วิชาเฉพาะดLานบังคับ                                                53 หนTวยกิต 
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                       2.2.2 วิชาเฉพาะดLานเลือก                   ไมTนLอยกวTา          14 หนTวยกิต 
                       2.2.3 วิชาฝoกประสบการณ@วิชาชีพ                                 8 หนTวยกิต 
              3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไมTนLอยกวTา     6 หนTวยกิต 
 
5. หลักสูตรจัดใหLมีการพิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยน รายวิชา ความชัดเจน และความสอดคลLองของคำอธิบาย

รายวิชา โดยใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูLสอนพิจารณาทบทวนรTวมกัน โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อใหLนักศึกษา
ไดLรับประโยชน@ท้ังทางดLานความรูLและการนำไปใชLประโยชน@ในการฝoกประสบการณ@วิชาชีพ และการทำงาน  

6. จัดใหLมีการวิพากษ@หลักสูตร โดยเชิญผูLทรงคุณวุฒิผูLท่ีมีความเช่ียวชาญครอบคลุมในศาสตร@เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร@ จำนวน 4 คน (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1617/2559) มาประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และ
ใหLขLอเสนอแนะ เกี่ยวกับการยุบรายวิชาที่ลLาสมัย รวมรายวิชาควรรวมกันไดL การเพิ่มรายวิชาเพื่อความทันสมัยของ
หลักสูตร ปรับลด-เพ่ิมหนTวยกิตของแตTละรายวิชาใหLเหมาะสม และความสอดคลLอง ทันสมัยของคำบรรยายรายวิชา  

7. เม่ือเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงย่ืนตTอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหLความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2559 
8. ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในปr พ.ศ. 2560 

(ซึ่งหลักสูตรไดLผTานความเห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ@ 2560) และไดLเปlดรับนักศึกษาเขLามาศึกษาในปr
การศึกษา 1/2560 

 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

1. นำผลจาก มคอ.7 ระหวTางปr พ.ศ. 2559-2561  มาวิเคราะห@ประเมินผลการดำเนินการ ในสาระรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@  ปr  

พ.ศ. 2559 
2. หลังจากดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr   

พ.ศ. 2559 เปHนเวลา 3 ปr ในปrพ.ศ. 2563  หลักสูตรฯ รวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟlสิกส@ ไดLมีแนวคิด
ผสานศาสตร@ระหวTางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@กับศาสตร@ฟlสิกส@  เพ่ือนำความรูLทางฟlสิกส@ เชTน ดิจิตัลอิเลคทรอนิกส@ 
เทคโนโลยีคลื่นแมTเหล็กไฟฟßา เทคโนโลยีผิววัสดุ เปHนตLน ทำใหLหลักสูตรสามารถพัฒนาใหLสอดคลLองกลับนโยบายไทย
แลนด@ 4.0 และกลุTมอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ของรํฐบาล หลักสูตรฯ รTวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาฟlสิกส@ จึงทำการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@ ดังปรากฏใน รายงาน
การศึกษาความเปHนไปไดLในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต@ (หลักสูตร
ปรับปรุง ปr พ.ศ. 2564) โดยสรุปไดLดังนี้ การดำเนินการวิจัยไดLใชLแบบสอบถามความคิดเห็นถึงการปรับปรุงหลักสูตร
และขLอเสนอแนะ เปHนเครื่องมือในการวิจัย โดยมีผุLตอบแบบสอบถามประกอบดLวย กลุTมผุLใชLบัณฑิต 12 คน กลุTม
นักวิชาการ 7 คน กลุTมศิษย@เกTาและศิษย@ปéจจุบันของหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร@ และสาขาวิชาฟlสิกส@ จำนวน 67 คน พบวTาการทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@ 
มีความจำเปHนเนื่องจากสอดคลLองยุทธศาสตร@ชาติระยะ 20 ปr และสอดรับกับความตLองการกำลังคนจากอุตสาหกรรม
เปßาหมาย 10 ประเภทในรูปแบบ S-curve บัณฑิตที่ไดLจะเปHนบัณฑิตที่มีองค@ความรูLและความสามารถในการทำงาน
ขLามศาสตร@ ผูLใชLบัณฑิตมีความตLองการบัณฑิตที่มีทักษะทางปéญญามากที่สุด ทักษะและสมรรถนะในแตTละดLานที่ควร
พัฒนาไดLแกT ดLานภาษา คอมพิวเตอร@ สื่อ การนำเสนองาน ซอฟแวร@ทางวิศวกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ@ ทักษะการ
ซTอมบำรุง ระบบคุณภาพ การบริหารองค@กร รวมไปถึงทักษะดLานการใชLเครื่องมือสำหรับวิเคราะห@และทดสอบในงาน 
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ดLานนักวิชาการหรือผูLทรงคุณวุฒิมีความตLองการบัณฑิตในคุณลักษณะดLานความรูLมากที่สุด โดยเนLนใหLผุLเขLาเรียนตLองมี
ความรูLพั้นฐานดLาน ฟlสิกส@ เคมี คณิตศาตร@ และการคำนวณเชิงอุตสาหกรรม สำหรับความตLองการของศิษย@เกTาและ
ศิษย@ปéจจุบัน ใหLความสำคัญกับดLานคุณธรรม จริยธรรม และวิชาที่มีประโยชน@และสามารถประยุกต@ใชLในการทำงานไดL
เชTน อิเล็กทรอนิกส@ และวิชาทางชTาง และทักษะท่ีมีความจำเปHนมากท่ีสุดคือทักษะในการคิดสรLางสรรค@ส่ิงประดิษฐ@ใหมT 

 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 

1. คณะกรรมการหลักสูตรนำขLอสรุปที่ไดLจากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และวางแผนในการติดตามผลการดำเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปrการศึกษา 2562  

เมื่อพิจารณามคอ. 7 พบวTาบางรายวิชานักศึกษาสTวนใหญTสอบตก และมีการถอนรายวิชาจำนวนมาก อาทิเชTน 
แคลคูลัส 1 อาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูLสอนจึงมีการปรึกษาหารือรTวมกัน เพื่อหาทางแกLไขปéญหาที่เกิดข้ึน 
โดยพบวTาปéญหาสTวนใหญTเกิดจาก 

1.1 นักศึกษามีความรูLพื้นฐานต่ำ ซึ่งเกิดจากการศึกษาในระดับกTอนระดับอุดมศึกษา ทำใหLเรียนไมTเขLาใจไดL
ในทันที ตLองมีการปูพื้นความรูLในระดับกTอนอุดมศึกษาใหมTดLวยตนเอง ทำใหLเรียนไมTทันในกลุTมที่เรียนดLวยกัน วิธีแกLไข
คือ อาจารย@ภายในหลักสูตร ตLองสอนปรับพื้นฐานใหLแกTนักศึกษาที่มีความรูLพื้นฐานอTอนดLอย สามารถเรียนรูLเรื่องราว
ตTาง ๆ ไปพรLอม ๆ กันกับเพ่ือนในกลุTมเรียนดLวยกันไดL 

1.2 เนื้อหาสาระของรายวิชามีความยาก ทำใหLคะแนนสอบต่ำ ซึ่งแกLไขไดLโดย ใหLนักศึกษาที่มีปéญหา เขLาพบ
อาจารย@ผูLสอน เพื่อใหLอาจารย@ผูLสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทำแบบฝoกหัดเพ่ือใหLเกิดความเขLาใจมากขึ้น ทั้งนี้ตัว
ของนักศึกษาเอง ตLองเพ่ิมความขยัน และหม่ันหาความรูLเพ่ิมเติมใหLมากข้ึนดLวย 

1.3 เมื่อนักศึกษาไมTสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนท่ีกำหนด ตLองแนะนำใหLนักศึกษารีบลงทะเบียนรายวิชาท่ี
ตกคLางใหLเร็วที่สุด เพราะรายวิชาสTวนใหญTตLองเรียนตTอเนื่องกัน หากตกคLางรายวิชาใดไวL ก็ไมTสามารถเรียนรายวิชาตัว
ถัดไปไดL สTงผลใหLจบการศึกษาลTาชLา 

1.4 นักศึกษาขาดการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนผTานมา ซ่ึงผูLสอนสังเกตจากการตอบคำถามในช้ันเรียน 
นอกจากน้ี ไดLนำผลการประเมินอาจารย@ของนักศึกษามาพิจารณา เพ่ือแกLไขตามผลประเมิน รวมถึงขLอเสนอแนะ

ตTางๆ ตามความเหมาะสม 
2. จากผลการศึกษาความเปHนไปไดLในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต@ 

(หลักสูตรปรับปรุง ปr พ.ศ. 2564) หลักสูตรฯ จึงไดLนำขLอมูลดังกลTาวไปเพื่อใชLในการรTางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

 
หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 

5.1-0-1 มคอ.2 
5.1-0-2 มคอ.7 
5.1-0-3 รายนามผูLทรงคุณวุฒิ ตามคำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1617/2559 
5.1-0-4 คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1617/2559 เรื่องแต<งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิพากษMหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรMบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรM หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559       
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5.1-0-5 รายงานการประชุม 
5.1-0-6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

5 ขLอ 5 ขLอ 
4 คะแนน 

5 ขLอ 
4 คะแนน 

5 ขLอ 
3 คะแนน 

 ü 

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 5.1 
จุดแข็ง 

1.    หลักสูตรมีสาระการเรียนรูLท่ีสนองตอบความตLองการของทLองถ่ิน และประเทศ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.   การปรับปรุงหลักสูตรตLองวิเคราะห@ความกLาวหนLาของวิทยาการสมัยใหมTเพ่ือใหLผลผลิตของหลักสูตรเปHนท่ี
ตLองการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ศึกษาขLอมูลเชิงประจักษ@ของผูLท่ีมีสTวนเก่ียวขLองตTอหลักสูตรในหลายชTองทาง 
2. ศึกษาขLอมูลจากบัณฑิตและผูLใชLบัณฑิตในรายวิชาท่ีตLองการแกLไขหรือเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง ใหLทันสมัย 

ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรสรLางเครือขTายทางวิชาการในวงการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ระหวTางมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศ

และตTางประเทศ 
2. ควรสรLางจุดเดTนของหลักสูตรใหLชัดเจน เชTน การตอบสนองความตLองการองค@ความรูLใหมTทางเทคโนโลยียาง

และ พอลิเมอร@แกTทLองถ่ินเพ่ือการพัฒนาทLองถ่ินตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ 
 
ตัวบ?งช้ีท่ี  5.2 การวางระบบผูPสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี หลักสูตรตLองใหLความสำคัญกับการวางระบบผูLสอนในแตTละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรูLความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปHนความรูLที่ทันสมัยของอาจารย@ที่มอบหมายใหLสอนในวิชานั้นๆ 
เพื่อใหLนักศึกษาไดLรับความรูLประสบการณ@ และไดLรับการพัฒนาความสามารถจากผูLรู Lจริง สำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตLองใหLความสำคัญกับการกำหนดหัวขLอวิทยานิพนธ@ การกำหนดอาจารย@ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ@ การคLนควLาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขLอวิทยานิพนธ@ การคLนควLาอิสระ และลักษณะ
ของนักศึกษา ใหLนักศึกษาไดLรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย@ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ@ การคLนควLาอิสระตLองสามารถใหLคำปรึกษาวิทยานิพนธ@ การคLนควLาอิสระ ตั ้งแตT
กระบวนการพัฒนาหัวขLอจนถึงการทำวิทยานิพนธ@ การคLนควLาอิสระ การสอบปßองกัน และการเผยแพรT
ผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตLองเนLนการพัฒนา
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นักศึกษาใหLมีความรูLตามโครงสรLางหลักสูตรที่กำหนด และไดLรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูLดLวยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาตTางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสTวนรTวม ความสามารถในการใชLเทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมTตLองใชLสื ่อเทคโนโลยี และทำใหL
นักศึกษาเรียนรูLไดLตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ไดL ผูLสอนมีหนLาที่เปHนผูLอำนวยความสะดวกใหLเกิดการ
เรียนรูL และสนับสนุนการเรียนรูL  สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนLนการวิจัย
เปHนฐานการเรียนแบบใชLปéญหาเปHนฐาน เปHนตLนในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- การกำหนดผูLสอน 
- การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูL (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ

เรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางวังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในการประเมินเพื ่อใหLทราบวTาอยู Tในระดับคะแนนใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั ้งหมด ที ่ทำใหL
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตTางของผูLเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนLนผูLเรียนเปHนสำคัญ 
กTอใหLเกิดผลการเรียนรูLบรรลุตามเปßาหมาย 
 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี   : อาจารย@เอกฤกษ@  พุTมนก      โทรศัพท@  :  098 - 5644559 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089 - 5993718 
เกณฑHการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมTมีระบบ  
- ไมTมีกลไก 
- ไมTมีแนวคิด

ในการ
กำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมTมีขLอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมTมีการ
นำระบบ
กลไกไปสูT
การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงา
น 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมTมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสูTการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปHนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ@ยืนยัน 
และกรรมการผูLตรวจประเมิน
สามารถใหLเหตุผลอธิบายการ
เปHนแนวปฏิบัติท่ีดีไดLชัดเจน 
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จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปHน
รูปธรรม 

 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การวางระบบผูPสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เปfาประสงคH (O) 
        เพื่อใหLกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนอง ความแตกตTางของผูLเรียนการจัดการเรียนการสอน ที่เนLน
ผูLเรียนเปHนสำคัญ กTอใหLเกิดผลการเรียนรูLบรรลุตามเปßาหมาย 
การกำหนดผูPสอน 
 
การวางแผน (P) 

การกำหนดผูLสอนของหลักสูตรไดLมีการไดLแนวปฏิบัติที่เคยใชL มีการประเมินผลแลLวพบวTาไดLผลการดำเนินงานท่ี
ดีข้ึน โดยมีการวางแผนตามแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. เมื ่อสำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สTงรายวิชาที่เปlดสอนในปrการศึกษา 2562 มายังหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@  

2. หลักสูตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อดำเนินการจัดผูLสอนในแตTละรายวิชา อาจารย@ประจำ
หลักสูตรมีหนLาที่ประชุมวางแผนรTวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย@ผูLสอน และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยรTวมกันศึกษาวิเคราะห@รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค@ของหลักสูตร 
แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรูLความสามารถ ของผูLสอนที่สอดคลLองกับแตTละ
รายวิชา พรLอมทั้งพิจารณารTวมกันถึงคุณสมบัติ ความรูL ประสบการณ@ของผูLสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ทาง
หลักสูตรจะนำ มคอ. 5 ผลการประเมินของนักศึกษา การตัดเกรดในรายวิชา ตลอดจนขLอรLองเรียนของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย@ผูLสอน (ถLามี) นำมารTวมพิจารณาวางแผนจัดผูLสอนใหL
เหมาะสมในแตTละรายวิชา 

3. หลักสูตรฯ สTงรายช่ืออาจารย@ผูLสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพ่ือสTงไปยัง สนส. ผTานคณะ 
4. สนส.ดำเนินการ และเปlดระบบเพ่ือใหLนักศึกษาลงทะเบียนสTวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน 

 
การดำเนินการ (D) 
         ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรไดLดำเนินการกำหนดอาจารย@ผูLสอน โดยทำตามแผนท่ีวางไวLดังน้ี    

1. หลังจากสำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สTงรายวิชาที่เปlดสอนในปrการศึกษา 2562 มายังหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@  
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2. หลักสูตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อดำเนินการจัดผูLสอนในแตTละรายวิชา โดยอาจารย@ประจำ
หลักสูตรไดLประชุมวางแผนรTวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย@ผูLสอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน จากขLอมูลของ หลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค@ของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา สรุป
คุณลักษณะ ความรูLความสามารถ ของผูLสอนที่สอดคลLองกับแตTละรายวิชา พรLอมทั้งพิจารณารTวมกันถึง
คุณสมบัติ ความรูL ประสบการณ@ของผูLสอนในหลักสูตร มคอ. 7 ผลการประเมินของนักศึกษา การตัดเกรดใน
รายวิชา ตลอดจนขLอรLองเรียนของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย@ผูLสอน (ถLามี)  มารTวม
พิจารณาวางแผนจัดผูLสอนใหLเหมาะสมในแตTละรายวิชา 

3. แจLงแกTผูLสอนแตTละรายวิชา เพ่ือจัดเตรียมการเรียนการสอน และ มคอ. 3  
4. หลักสูตรฯ ดำเนินการสTงรายชื่ออาจารย@ผูLสอน ไปยังสำนักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ผTาน

คณะฯ 
 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
         การประเมินผลดLานการกำหนดผูLสอน ทำโดย เม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีกำหนด 
นักศึกษาที่เรียนในแตTละกลุTม แตTละวิชาไดLประเมินการสอนของผูLสอนโดยออนไลน@ผTานระบบของสำนักสTงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทำความเขLาใจดLานการเรียนแกTนักศึกษา ความรูLความเชี่ยวชาญใน
การสอน วิธีการสอน การใหLผู LเรียนคิดและแกLปéญหา การใชLสื ่อ การประเมินผลและใหLขLอมูลยLอนกลับแกTผู Lเรียน 
พฤติกรรมการสอนเชTนการตรงตTอเวลา การเปlดโอกาสใหLผูLเรียนแสดงความคิดเห็น เปHนตLน จากนั้นอาจารย@ผูLสอนไดL
จัดทำรายงานการเรียนการสอนโดยใชLขLอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทำ 
มคอ.5 และ มคอ.6 สTงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย@ประจำหลักสูตรไดL
ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนดใน มคอ.3 หลักสูตรจะนำขLอมูลท่ีไดLท้ังหมดมาจัดทำ
รายงาน มคอ.7 และนำผลสัมฤทธ์ิ และปéญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสอนของอาจารย@ผูLสอนมาสรุป เพ่ือเขLาท่ีประชุมตTอไป 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
         ในดำเนินกลไกดLานการกำหนดผูLสอน  กระบวนการตามแนวปฏิบัติที่หลักสูตรวางไวL พบวTาหลักสูตรสามารถ
จัดผูLสอนใหLเหมาะกับการเรียนการสอนไดLดีขึ้น โดยพบวTาอาจารย@สามารถถTายทอดความรูLใหLนักศึกษามีความรูLความ
เขLาใจในรายวิชาที่อาจารย@รับผิดชอบไดLดี ดังผลการเรียนของนักศึกษาที่ดีขึ้นตามรายงานในมคอ. 7 ทำใหLหลักสูตร
สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนไดLดีขึ้น นักศึกษาสามารถเรียนไดLตามที่หลักสูตรวางแผนไวL ทำใหLที่ประชุม
หลักสูตรมีความเห็นพLองกันวTากลไกดังกลTาว เหมาะสมในการจัดการปéญหาการเรียนของนักศึกษา ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย@ผูLสอน  
 
การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูP (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
การวางแผน (P) 

1.     เม่ือหลักสูตรสTงรายช่ืออาจารย@ผูLสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพ่ือสTงไปยัง สนส. ผTานคณะ 
2.     เม่ือ สนส. ดำเนินการ และเปlดระบบเพ่ือใหLนักศึกษาลงทะเบียนสTวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2562 
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3.     หลักสูตรจะตLองจัดประชุมใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรไดLประชุม เพื่อแจLงกำหนดการสTงเอกสาร มคอ.3 และ 
มคอ.4 ใหLมีการปรึกษาหารือ และทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแตTการเตรียมการจัดทำเอกสาร มคอ.3 และ 
มคอ.4 ท่ีกำหนดเน้ือหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชLกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใชLวิธีการสอนใหมTๆ 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชLส่ือเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสูTการเรียนการสอน และนำไปชี้แจงทำความเขLาใจกับผูLสอนในหลักสูตรตTอไป 
รวมท้ังมีการวางแผนใหLมีการทวนสอบของอาจารย@ผูLสอนในแตTละรายวิชาท่ีไดLมีการจัดการเรียน การสอน 

 
การดำเนินการ (D) 
         อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูL (มคอ.3 และ
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ตามแผนท่ีวางไวL ดังน้ี 

1. นำขLอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารย@ผูLสอน แจLงแกTผูLสอนแตTละรายวิชา แจLงรายชื่อผูLสอนพรLอมกลุTมเรียน/
ช้ันปr แกTสำนักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดตารางเรียน 

2. ชี้แจงทำความเขLาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนตTอผูLสอน ไดLแกT การดำเนินการทำ มคอ.3 และ มคอ. 4 
การสTงมคอ.3 และ มคอ. 4 ออนไลน@เขLาระบบกTอนวันแรกของการเปlดภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

3. กรรมการประจำหลักสูตรไดLเนLนย้ำใหLผูLสอนหรือผูLสอนในรายวิชาเดียวกันจัดทำรายละเอียดของ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ใหLเปHนมาตรฐานเดียวกัน เน้ือหาและกิจกรรมใหLมีความทันสมัย  

4. จัดใหLอาจารย@ผูLสอนไดLดำเนินการทวนสอบทั้งในสTวนของการทวนสอบขLอสอบกTอน และหลังการสอบในแตTละ
ครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 5 ดLานตามที่ระบุไวLใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอนในแตTละภาคการศึกษา โดยผTานการพิจารณาของกรรมการประจำหลักสูตร  
ในปrการศึกษา 2562 การดำเนินการในการจัดทำและการสTงของผูLสอนเปHนไปตามกำหนดทุกรายวิชา กTอนการ

ปฏิบัติการสอน โดยในเนื ้อหาสาระของรายวิชา เนื ้อหาสาระเหมาะสม ทันสมัย ใชLกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ใชLวิธีการสอนใหมTๆ ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชLสื ่อเทคโนโลยี เชTน Google classroom และ 
YouTube ประกอบกับสถานการณ@การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำใหLตLองพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน@
อยTางรวดเร็ว เชTน การสอนและประเมินผูLเรียนผTาน Microsoft Team หรือ Google Meet เปHนตLน โดยมีฝóายวิชาการ
ของคณะเปHนผูLกำกับดูแล นอกจากน้ีผูLสอนไดLบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย นำเน้ือหา
สาระท่ีใหLบริการวิชาการรวมท้ังการทำงานวิจัยกับกลุTมเปßาหมายตTางๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
         เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนด นักศึกษาที่เรียนในแตTละกลุTม แตTละวิชาไดL
ประเมินการสอนของผูLสอนโดยออนไลน@ผTานระบบของสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็น
การชี้แจงทำความเขLาใจดLานการเรียนแกTนักศึกษา ความรูLความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหLผูLเรียนคิดและ
แกLปéญหา การใชLสื่อ การประเมินผลและใหLขLอมูลยLอนกลับแกTผูLเรียน พฤติกรรมการสอนเชTนการตรงตTอเวลา การเปlด
โอกาสใหLผูLเรียนแสดงความคิดเห็น เปHนตLน และผูLสอนไดLนำผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษารวมทั้งการทวนสอบในแตTละรายวิชาวTานักศึกษาเกิดการเรียนรูLตามมาตรฐานผลการเรียนรูLโดยจัดทำรายงาน
ผลการเรียนการสอนคือจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 
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การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
         เมื่อไดLจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย@ผูLสอนไดLจัดทำรายงานการเรียน
การสอนโดยใชLขLอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือ จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 สTง
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLดำเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 และนำขLอมูลที่ไดLทั้งหมดจัดทำรายงาน มคอ.7 เพื่อนำไป
พิจารณาควบคูTกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปrการศึกษา 
2562 
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การวางแผน (P) 

ที่ประชุมหลักสูตรไดLวางแผนโดยสนับสุนใหLมีการนำกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  มาใชLในการจัดการเรียนการสอนในแตTละรายวิชา โดยหากเปHนการวิจัย ทางหลักสูตรจะพิจารณา
การสนับสนุนวัสดุในการวิจัยเปHนพิเศษ ในงานการบริการวิชาการ ทางหลักสูตรจะจัดทำเปHนโครงการ โดยอาจเปHน
โครงการของโปรแกรมวิชา หรือรTวมกับคณะฯ เพื่อบริการวิชาการ ในงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรจะใหL
การสนับสนุนวัสดุในการทำงานท่ีจำเปHน 
 
การดำเนินการ (D) 

ในปrการศึกษา 2562 หลักสูตรไดLมีการนำกระบวนการวิจัย กระบวนการบริการวิชาการ  และกระบวนการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มาใชLในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

- มีการนำกระบวนการการวิจัย มาใชLในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยมีรายละเอียดดังน้ี  
o ในรายวิชา 4413204 เทคโนโลยีพอลิเมอร@ อาจารย@ผูLสอนไดLนำผลการวิจัย เรื่อง “การผลิตไมL

เทียมน้ำหนักเบา” มาใชLในการเรียนการสอน 
o ในรายวิชา 4412106 การทดสอบยางทางฟlสิกส@ อาจารย@ผูLสอนไดLนำผลการวิจัยเกี่ยวกับ  การ

อTอนตัวของความเคLนและพลังงานสูญเสียของยาง  มาใชLในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ
อTอนตัวความเคLนและพลังงานท่ีสูญเสียไปของยาง 

นอกจากนี้ยังมีการนำกระบวนการวิจัยมาใชLในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยี
ยาง 2 จนสามารถนำขLอมูลที่ไดLจากการศึกษาในรายวิชาดังกลTาว ใปนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
ไดLอีกดLวย 

- มีการนำกระบวนการการบริการวิชาการ มาใชLในการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
o การบริการวิชาการ ดLานการข้ึนรูปผลิตภัณฑ@ยางเปHนรูปซากดึกดำบรรพ@ดLวยน้ำยางธรรมชาติ ของ

อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล มาใชLในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง 
o การบริการวิชาการ ดLานการข้ึนรูปผลิตภัณฑ@พ้ืนรองเทLา แกTกลุTมวิสาหกิจคLายางแผTน จ.ตรัง 

รTวมกับวิสาหกิจแปรรูปยาง จ.สตูล มาใชLในการเรียนการสอนในรายวิชาผลิตภัณฑ@ยาง 
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- ในดLานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดLมีการนำน้ำยางธรรมชาติมาใชLในการทำเปHนสี
สำหรับเพLนท@ผLา รTวมกับคณะศิลปกรรม นอกจากนี้ยังไดLมีการนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ@สามมิติมาใชLเพื่อใหL
นักศึกษาไดLเห็นถึง การใชLพอลิเมอร@ในการออกแบบงานศิลปะ หรือผลิตภัณฑ@ตLนแบบไดLอยTางงTายดาย ทำใหL
นักศึกษาทราบไดLวTาปéจจุบันเทคโนโลยีพลาสติกสามารถนำไปใชLในการทำนุบำรุงศิลปะไดLเปHนอยTางดี และใชL
งานไดLงTาย 

 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
         ในปrการศึกษา 2562 ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม พบวTานักศึกษามีความรูL มีความมั่นใจ และมีความสนใจในศาสตร@ของตนเองมากขึ้น เขLาใจการนำ
ศาสตร@ที่ตนเองไดLศึกษามาไปประยุกต@ใชLกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น ทั้งน้ี
คาดวTาเกิดจากนักศึกษาไดLเรียนรูLจากการปฏิบัติจริง และรูLจักวางแผนการทำงาน นอกจากนี้จากผลการประเมิน
โครงการตTางๆ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน จากนักเรียนและผูLเขLารTวมอบรมดังกลTาวพบวTา มีความพึงพอใจใน
ระดับดี และในดLานการวิจัยสTงผลใหLมีการเผยแพรTงานวิจัยของนักศึกษามากข้ึน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
         ในการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหลักสูตรฯ พบวTาใหLผลในทางที่ดีแกTการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา ใหLสอดคลLองกับคุณลักษณะที่ตLองการของบัณฑิตของหลักสูตร ดังนั้นทางหลักสูตรจึงใหLมีการบูรณาการ
ดังกลTาวตTอไป โดยใหLมีการประสานงานกับคณะใหLจัดงานบริการวิชาการในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และประสานงานกับองค@กร
พัฒนาทLองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเพื่อหาโจทย@ในการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งในลำดับถัดไปหลักสูตรมีความเห็นพLองกันวTาจะหาโจทย@การวิจัย การบริการวิชาการแ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีจะใชLศาสตร@ของเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@เขLาไปชTวยเหลือในทLองถ่ินท่ีรับผิดชอบใหLมากข้ึน 

หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 
5.2-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2-0-3 มคอ.7 
5.2-0-4 บทความวิจัยท่ีไดLรับการเผยแพรTในปrการศึกษา 2562 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
การวางระบบผูLสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ขLอ 5 ขLอ 
4 คะแนน 

5 ขLอ 
4 คะแนน 

4 ขLอ 
3 คะแนน 

 ü 
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สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 5.2 
จุดแข็ง 

1. อาจารย@ผูLสอนเปHนผูLที่มีประสบการณ@ดLานสอน และเชื่อมโยงกับการคงอยูTของอาจารย@ผูLสอน ทำใหLการจัดวาง
ผูLสอนมีความเหมาะสม 

2. มีการทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย@มากข้ึน ทำใหLมีความรูLใหมTมาใชLในการสอนของอาจารย@ 
3. การสนใจท่ีจะนำกระบวนการวิจัยมาใชLในการเรียนการสอนของอาจารย@มีมากข้ึน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.. สTงเสริมใหLอาจารย@บริการวิชาการในรูปแบบตTางๆ 
2. สTงเสริมใหLอาจารย@บูรณาการกับศาสตร@อื่น เชTน ศิลปะ และวัฒนะรรม เพื่อนำความรูLไปประยุกต@ใชLกับการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3. สTงเสริมใหLอาจารย@ลงพื้นที่ที่เปHนพื้นที่รับผิดชอบเพื่อหาความตLองการของชุมชนเพื่อพัฒนาทLองถิ่นดLวยศาสตร@

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. งบประมาณในการเรียนการสอนมีนLอย เน่ืองจากผูกกับจำนวนนักศึกษา 
ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรเพ่ิมงบประมาณสำหรับการเรียนการสอน  
 
ตัวบ?งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูPเรียน 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ (P) 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี การประเมินนักศึกษามีจุดมุTงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหLขLอมูลสารสนเทศท่ี

เปHนประโยชน@ตTอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู Lสอนและนำไปสู Tการพัฒนาการเรียนรู Lของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทำใหLนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปHน และมี
การนำผลการประเมินไปใชLในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมT จนเกิดการเรียนรูL (assessment 
as learning) และการประเมินผลการเรียนรูLของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ@การเรียนรูLที ่คาดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสTวนใหญTจะใชLเพื่อจุดมุTงหมายประการหลัง คือ เนLน
การไดLขLอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูLของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสTงเสริมใหLมีการ
ประเมินเพื ่อจุดมุ TงหมายสองประการแรกดLวย ทั ้งนี ้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตLองใหL
ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ@การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการ
ใหLเกรดท่ีสะทLอนผลการเรียนรู LไดLอยTางเหมาะสม มีการกำกับใหLมีการประเมินตามสภาพจริง  
(authentic assessment) มีการใชLว ิธ ีการประเมินที ่หลากหลาย ใหLผลการประเมินที ่สะทLอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหTงความเปHนจริง (real world) และมีวิธีการใหLขLอมูลปßอนกลับ 
(feedback) ท่ีทำใหLนักศึกษาสามารถแกLไขจุดอTอน หรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดLใหLผลการประเมินท่ี
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สะทLอนระดับความสามารถที ่แทLจริงของนักศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตLองใหL
ความสำคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ@ การคLนควLาอิสระที่มีคุณภาพดLวยในการรายงานการ
ดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุม
ประเด็นดังตTอไปน้ี 

- การประเมินผลการเรียนรูLตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูLของนักศึกษา 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ@และการคLนควLาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหLทราบวTาอยูTในระดับคะแนนใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่สะทLอนสภาพจริงดLวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือไดL ใหLขLอมูลที่ชTวยใหLผูLสอนและผูLเรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตTอไป 
 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี   : อาจารย@เอกฤกษ@  พุTมนก      โทรศัพท@  :  098 - 5644559 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089 - 5993718 
 
เกณฑHการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมTมีระบบ  
- ไมTมีกลไก 
- ไมTมีแนวคิด

ในการ
กำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมTมีขLอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไมTมีการ
นำระบบ
กลไกไปสูT
การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงา
น 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมTมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปHน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสูTการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปHนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ@ยืนยัน 
และกรรมการผูLตรวจ
ประเมินสามารถใหLเหตุผล
อธิบายการเปHนแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดLชัดเจน 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
93 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ผลการดำเนินงาน 
การประเมินผูPเรียน 
เปfาประสงคH  

เพ่ือกำหนดเกณฑ@การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหLเกรดที่สะทLอนผล
การเรียนรูLไดLอยTางเหมาะสม มีการกำกับใหLมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชLวิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย ใหLผลการประเมินท่ีสะทLอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหTงความเปHนจริง (real world) 
และมีวิธีการใหLขLอมูลปßอนกลับ (feedback) ที่ทำใหLนักศึกษาสามารถแกLไขจุดอTอน หรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดLใหLผล
การประเมินท่ีสะทLอนระดับความสามารถท่ีแทLจริงของนักศึกษา 
 การประเมินผูLเรียนเปHนกระบวนการสำคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี
จุดมุTงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูLของผูLเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผูLเรียนเพ่ือ
แสดงผลลัพธ@การเรียนรูLตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูLเรียนตLองมีความชัดเจน ครบถLวนเหมาะสมทุก
กระบวนการ เพื่อใหLผลการประเมินสะทLอนความสามารถที่แทLจริงของผูLเรียนและไดLขLอมูลที่แมTนยำในการปรับปรุง/
พัฒนา ซ่ึงการวางแผนและดำเนินการ มีข้ันตอนดังน้ี 
การวางแผน (P) 

         หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ@การประเมินผลการเรียนรูLของนักศึกษาใหLตรงตามวัตถุประสงค@ที่กำหนดไวLใน 
มคอ.2แตTละรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดน้ำหนักขององค@ประกอบในการประเมินใหLสอดคลLองกับจุดเนLนภายในแตT
ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูLของนักศึกษาโดยใชLการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชLในการประเมินผล
การเรียนรูLของนักศึกษามีความหลากหลาย เชTน ขLอสอบปรนัย ขLอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลTา 
การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกำกับใหLมีการพัฒนา
และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชLประเมินผลการเรียนรูLของนักศึกษาใหLมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ@การเรียนรูL มี
การควบคุมการประเมินผลการเรียนรูLในรายวิชาท่ีมีรายกลุTมใหLไดLมาตรฐานเดียวกันโดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. พิจารณา มคอ.7 ในปr พ.ศ. 2561 เพื่อใชLเปHนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูLของ
นักศึกษาในหลักสูตร 

2. อาจารย@ประจำหลักสูตรมีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกำหนดเกณฑ@การประเมินผลการ
เรียนรูLของนักศึกษาในแตTละรายวิชา 

3. อาจารย@ผูLรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย@ผูLสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
4. อาจารย@ผูLสอนดำเนินการสอนและใชLวิธีการประเมินตามขLอตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 
5. ระบุชTวงเวลาในการจัดการทวนสอบขLอสอบกTอนการสอบระหวTางภาค และสอบปลายภาค 
6. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย@ผูLสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 

5 ดLาน สTงมายังหลักสูตร 
การดำเนินการ (D) 
        จากขLอมูลที่ไดLวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห@ ซึ่งอาจารย@ผูLสอนไดLดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติแลLว นำไปแจLงใหLผูLเรียนทราบทั้งวัตถุประสงค@การ
สอน หลักฐานการเรียนรูLของผูLเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ@การประเมิน ฯลฯ ใหLผูLเรียนมีสTวนรTวมปรับปรุงแนว
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ทางการประเมิน และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสTวนของการประเมินผูLเรียนอาจารย@ผูLสอนไดLดำเนินการ
สรLางและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ@การประเมินที่ใชLในการประเมินแตTละชTวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้งรTวมกัน
ทวนสอบในสTวนของขLอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑ@การประเมิน ปรับปรุง และทำเปHนเครื่องมือและ
เกณฑ@การประเมินที่สมบูรณ@และนำไปใชLประเมินผูLเรียนในชTวงเวลาที่กำหนดและใหLขLอมูลยLอนกลับแกTผูLเรียนเพ่ือ
ปรับปรุงแกLไข โดยผูLสอนรับผิดชอบการดำเนินการประเมินผลยTอยท่ีสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน คณะและผูL
สTวนรTวมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่กำหนดและนักศึกษาที่ไมTผTานเกณฑ@การ
ประเมินกลางภาค ผูLสอนเปlดโอกาสใหLพัฒนาตนเองเพิ่มและใหLสอบซTอมไดLในระหวTางเรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอน อาจารย@ผูLสอนไดLประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวLใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 รวมทั้งทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดLาน ตามที่ระบุไวLใน มคอ. 3 และ มคอ.4 และประเมินผลสรุปรวมตาม
เกณฑ@การประเมินและตัดสินผลการเรียน แจLงใหLผูLเรียนทราบโดยออนไลน@ผTานระบบและสTงเอกสารผลการประเมินไปยัง
คณะเพ่ืออนุมัติเกรดตTอไป 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
       ในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรูLในทุกขั้นตอน อาจารย@ประจำหลักสูตร ซึ่งผูLรับผิดชอบดำเนินการไดL
กำกับติดตามอยTางตTอเนื่องตั้งแตTติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการทวนสอบขLอสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ของผูLเรียน ทั้งระหวTางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทำโดยอาจารย@ผูLสอนที่ดำเนินการสอนรTวมกันในแตTละรายวิชา 
และนำสTงอาจารย@ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจLงแกT
ผูLเรียนแลLว ผูLเรียนดำเนินการประเมินผูLสอนโดยออนไลน@ผTานระบบ ผูLสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูLเรียน นำมา
เปHนสTวนหนึ่งในการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน โดยสTงออนไลน@ผTานระบบ และอาจารย@ประจำหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ภายใน 60 วัน นับแตTวันเสร็จส้ินการเรียนการสอน  
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 

เม่ือส้ินสุดการประเมินผล หลักสูตรไดLนำผลการประเมินเขLาสูTทีประชุมกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณาวิพากษ@กลไก
การดำเนินการประเมินผลการเรียนรูLของหลักสูตร ท่ีประชุมเห็นพLองวTาเปHนกลไกท่ีหลักสูตรดำเนินการมีความเหมาะสม 
สามารถดำเนินการไดL การกำกับ ติดตาม เปHํนไปอยTางตTอเน่ืองในทุกข้ันตอนของการเรียนการสอน ดLวยวิธีการหรือ
เคร่ืองมือประเมินท่ีเช่ือถือไดL สามารถตรวจสอบไดL ทำใหLไดLขLอมูลท่ีชTวยใหLผูLสอนและผูLเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนตTอไป ดังจะเห็นไดLจากผลการประเมินนักศึกษา มีแนวโนLมดีข้ึน ในปrการศึกษา 2557 จนถึง ปr
การศึกษา 2561  

 
หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 

5.3-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
5.3-0-3 มคอ.7 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี เปfาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 
2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 

การประเมินผูLเรียน 5 ขLอ 4 ขLอ 
3 คะแนน 

5 ขLอ 
4 คะแนน 

4 ขLอ 
3 คะแนน 

   ü 

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 5.3 
จุดแข็ง 

1. ระบบและกลไกระบบการวัดผลท่ีมีกระบวนการประเมินท่ีหลากหลาย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สTงเสริมใหLอาจารย@ไดLรับการพัฒนาในดLานเทคนิคการประเมินผล 
2. ควรสรLางแบบวัดผลท่ีไมTใชTการสอบ เชTน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดทักษะ แบบประเมินการเขียนรายงาน เพ่ือ

วัดผลการเรียนรูLท่ีไมTใชTการสอบ เชTน การฝoกทักษะ การนำเสนอผลงาน กิจกรรมกลุTม เปHนตLน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีขLอจำกัดท้ังชTวงเวลาเปlดระบบ และเมนูการใชLงาน 
2. มหาวิทยาลัยควรระบบสนับสนุนการประเมินผลตTางๆใหLครบท้ังระบบ 

ขPอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ออกแบบระบบประเมินผลและทวนสอบใหLเปHนมาตรฐานกลาง 

 
ตัวบ?งช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ (P) 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รLอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบTงชี้การดำเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขLอ 7 ท่ีหลักสูตรแตTละ
หลักสูตรดำเนินงานไดLในแตTละปrการศึกษาอาจารย@ประจำหลักสูตรจะเปHนผูLรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปrในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : นายเอกฤกษ@ พุTมนก   โทรศัพท@  : 098-5644559 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี ม่ืนพล   โทรศัพท@  : 089-5993718 
เกณฑHการประเมิน 
- มีการดำเนินงานนLอยกวTารLอยละ 80 ของตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวLในแตTละปr มีคTาคะแนนเทTากับ 0 
- มีการดำเนินงานรLอยละ 80 ของตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวLในแตTละปr มีคTาคะแนนเทTากับ 3.50 
- มีการดำเนินงานรLอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวLในแตTละปr มีคTาคะแนนเทTากับ 4.00 
- มีการดำเนินงานรLอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวLในแตTละปr มีคTาคะแนนเทTากับ 4.50 
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- มีการดำเนินงานรLอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวLในแตTละปr มีคTาคะแนนเทTากับ 4.75 
- มีการดำเนินงานรLอยละ 100 ของตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวLในแตTละปr มีคTาคะแนนเทTากับ 5 

 
หมายเหตุ : 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดLมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชำติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดLกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติเพิ่มเติมไวL ดังนี้ ขLอ 2 ระบุวTา“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของ
รายวิชารายละเอียดของประสบการณ@ภาคสนาม (ถLามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ@ภาคสนาม (ถLามี) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ดำเนินการจัดทำระบบเก็บขLอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวขLอรายละเอียดใหLเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ไดL ท้ังนี้ใหLคำนึงถึงเจตนารมณ@ของการ
จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”ขLอ 3 ระบุวTา“ใหLถือวTาตัวบTงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
จำนวน 12 ตัวบTงชี้ เปHนเพียงแนวทางเทTานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบTงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิไดLเอง ซึ่งแตTละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบTงชี้ผลการดำเนินงานที่ใชLในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปrที่ระบุไวLในหมวด 1-6 ของแตTละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค@ในการผลิต
บัณฑิต ทั้งนี้ ตLองไดLรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาในระหวTางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมTสามารถเสนอ
ขอปรับตัวบTงชี้ใหมTไดLแลLวเสร็จ ใหLใชLตัวบTงชี้เดิมกTอนไดLหรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค@กำหนดตัวบTงชี้แบบเดิมก็สามารถ
กระทำไดL กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบTงชี้ใหมT ใหLนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุง
หลักสูตรคร้ังตTอไป” 
 
ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบ?งช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปaนไป
ตาม

เกณฑH 

ไม?เปaนไป
ตาม

เกณฑH 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารย@ประจำ
หลักสูตรอยTางนLอยรLอยละ 
80 มีสTวนรTวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

  1. มีอาจารย@ประจำหลักสูตรท้ังส้ิน 5 
คน 

  2. มีการจัดประชุม 7 คร้ัง ดังน้ี 
- คร้ังท่ี 5/2562 สถานท่ี อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน
รLอยละ 80  
- คร้ังท่ี 6/2562 สถานท่ี อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน
รLอยละ 80  

ü  5.4.1.1 รายช่ืออาจารย@
ประจำหลักสูตร 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมอาจารย@ประจำ
หลักสูตร ซ่ึงแสดง
รายช่ืออาจารย@
ผูLเขLารTวมประชุมโดยจัด
ประชุมอาจารย@ประจำ
หลักสูตรอยTางนLอยภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง 
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- คร้ังท่ี 7/2562 สถานท่ี อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน
รLอยละ 80 
- คร้ังท่ี 8/2562 สถานท่ี อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน
รLอยละ 80 
- คร้ังท่ี 1/2563 สถานท่ี อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน
รLอยละ 80 
- คร้ังท่ี 2/2563 สถานท่ี อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน
รLอยละ 80 
- คร้ังท่ี 3/2563 สถานท่ี อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน
รLอยละ 80 

5.4.1.3 รายงานสรุป
จำนวนอาจารย@ประจำ
หลักสูตรท่ีมีสTวนรTวมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร
ในแตTละปrการศึกษา 
5.4.1.4 รายงานสรุป
การประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคลLองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถLามี) 
 

2.1 กรณีมี มคอ.1 
      2.1.1 มคอ.2 สอดคลLองกับ มคอ.1 
      2.1.2  มคอ.2 ไมTสอดคลLองกับ    

มคอ.1 
2.2 กรณีไมTมี มคอ.1 

      2.2.1 มคอ.2 สอดคลLองกับประกาศ 
TQF 

      2.2.2 มคอ.2 ไมTสอดคลLองกับ
ประกาศ TQF 

 ü   5.4.2.1  มคอ.2
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.2.2 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหTงชาติ 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ@
ภาคสนาม (ถLามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยTางนLอยกTอนการเปlด

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาท่ีเปlดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปr
การศึกษา 2562 มี จำนวน 38 รายวิชา 
และ ภาคเรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2562 
มี 30 รายวิชา  

ü  5.4.3.1 มคอ.2 
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.3.2 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 
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สอนในแตTละภาค
การศึกษาใหLครบทุก
รายวิชา 

2.รายวิชาท่ีสTง มคอ.3 กTอนเปlดภาค
เรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2562 มีจำนวน 
38 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 ปr
การศึกษา 2562 มี จำนวน 30 รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณH
ภาคสนาม (มคอ.4)  
1. รายละเอียดของประสบการณ@
ภาคสนาม (ถLามี) ท่ีเปlดสอนภาคเรียนท่ี 
2 ปrการศึกษา 2562 มีจำนวน 2 
รายวิชา    
2. รายวิชาท่ีสTง มคอ.4 กTอนเปlดภาค
เรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2562 มีจำนวน 
2 รายวิชา  

5.4.3.3 มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ@ภาคสนาม 

(4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ@ภาคสนาม 
(ถLามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปlดสอนใหL
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2562 มี 
จำนวน 38 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 
ปrการศึกษา 2562  มี จำนวน 30 
รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ท่ีสTง 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปlดสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปr
การศึกษา 2562 มีจำนวน 38 รายวิชา 
และภาคเรียนท่ี 2  
ปrการศึกษา 2562 มี จำนวน 30 
รายวิชา 
รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณHภาคสนาม (มคอ.6) 
1. ผลการดำเนินการของประสบการณ@
ภาคสนาม ท่ีเปlดสอนในภาคเรียนท่ี 2 
ปrการศึกษา 2562 มี จำนวน 2 
รายวิชา  
2. ผลการดำเนินการของประสบการณ@
ภาคสนามท่ีสTง มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปlดสอน

ü  5.4.4.1 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ@ภาคสนาม 
(ถLามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2 รายงานสรุป
จำนวนและรายช่ือวิชา
ท่ีเปlดสอนในแตTละภาค
การศึกษา 
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เรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2562 มี จำนวน 
2 รายวิชา  

(5) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังจากส้ินปr
การศึกษา 

มี มคอ.7  
 
 
 

ü  5.4.5.1 มคอ.7 รายงาน
ผลการดำเนินการของ
หลักสูตร 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูLท่ีกำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถLามี) อยTาง
นLอยรLอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปlดสอนในแตT
ละปrการศึกษา 

อธิบายผลการดำเนินงานการทบทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูL 
  

ü  5.4.6.1 รายงานจำนวน
รายวิชาท้ังหมดท่ีเปlด
สอนในปrการศึกษา 
5.4.6.2 รายงานจำนวน
และรายช่ือรายวิชาท่ีมี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูL
ท่ีกำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ@การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูL 
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปrท่ีแลLว 

7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปrท่ีแลLว 
 7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชา
ท่ีดำเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินในปrท่ีแลLว 

ü  5.4.7.1 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 

(8) อาจารย@ใหมTทุกคน 
ไดLรับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดLานการจัดการ
เรียนการสอน 

8.1 มีอาจารย@ใหมT 
ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ 

  5.4.8.1 รายงานการ
ประชุม 
5.4.8.2 บันทึกขLอความ
ขอใชLศักยภาพอาจารย@ 
 

(9)  อาจารย@ประจำทุกคน
ไดLรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยTางนLอยปrละหน่ึงคร้ัง 

9.1 มีอาจารย@ประจำท้ังส้ิน 5 คน 
9.2 ไดLรับการพัฒนาตามเกณฑ@ 5 คน 
9.3 คิดเปHนรLอยละ 100 
 

ü  5.4.9.1 รายงานจำนวน
และรายช่ืออาจารย@
ประจำท้ังหมดแตTละ
หลักสูตรในปrการศึกษา 
5.4.9.2 รายงานสรุป
จำนวนอาจารย@ประจำ
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ท่ีไดLรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแตTละปr
การศึกษาแตTละ
หลักสูตร 
5.4.9.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขLารTวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย@
ประจำแตTละคนแตTละ
หลักสูตร 

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถLามี) ไดLรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมTนLอยกวTารLอย
ละ 50 ตTอปr 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรท้ังส้ิน 1 คน 
1. นางวรรณฤดี  หม่ืนพล 
ไดLรับการพัฒนาฯ จำนวน 2 คร้ัง  

● ความปลอดภัยในหLองปฏิบัติก
าร (ศูนย@เคร่ืองมือกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

● คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงข
ลาท่ี  2963/2562 เร่ือง 
ผูLเขLารTวมบรรยายพิเศษ เร่ือง 
การปรับตัวของบุคลากรมหาวิ
ทยาลัยภายใตLกระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิทยาศาสตร@ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 

 

ü  5.4.10.1 รายงาน
จำนวนและรายช่ือ
บุคลากรท้ังหมดในปr
การศึกษา 
5.4.10.2 รายงาน
จำนวนและรายช่ือ
บุคลากรไดLรับการ
พัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพในแตT
ละปrการศึกษา 
5.4.10.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขLารTวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของบุคลากรแตT
ละคน 

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปrสุดทLาย/ 
บัณฑิตใหมTท่ีมีตTอคุณภาพ
หลักสูตรเฉล่ียไมTนLอยกวTา
3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มีนักศึกษาปrสุดทLาย/ บัณฑิตใหมT  
- จำนวนนักศึกษาปrสุดทLาย 4 คน 
- จำนวนผูLตอบแบบสอบถาม 4 คน 
- รLอยละของผูLตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.43 

ü  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปrสุดทLายท่ีมี
ตTอคุณภาพหลักสูตร 
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(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผูLใชLบัณฑิตท่ีมีตTอ
บัณฑิตใหมT เฉล่ียไมTนLอย
กวTา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูLใชL
บัณฑิตท่ีมีตTอบัณฑิตใหมT เปHนไปตาม
เกณฑ@ (เฉล่ียไมTนLอยกวTา 3.51  ) ไดL
คะแนน 3.59 
 

ü  5.4.12.1 รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของผูLใชLบัณฑิตท่ี
มีตTอบัณฑิตใหมT 
5.4.12.2 จำนวน
บัณฑิตท่ีรับการ
ประเมินท้ังหมด 

1. จำนวนตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหTงชาติท่ีดำเนินการไดLจริง 

12 

2. จำนวนตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหTงชาติท่ีตLองดำเนินการในปrการศึกษา 2561 

12 

3. รLอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบTงช้ีการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

100 

* โดยดูจากจำนวนตัวบTงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขLอ (2) ไดLจาก มคอ.2 หมวด 7 ขLอ 7  
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

รLอยละ 100 รLอยละ 
100 

5 คะแนน 

รLอยละ 
100 

5 คะแนน 

รLอยละ 
100 

5 คะแนน 

ü   

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 5.4 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 
2. หลักสูตรมีการเก็บเอกสารการดำเนินงานอยTางเปHนระบบ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หลักสูตรควรมีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติอยTางสม่ำเสมอ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลกัสูตร 
 

ปrญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปrญหาต?อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคHของหลักสูตร 
แนวทางการปfองกันและแกPไข

ปrญหาในอนาคต 
- - - 

 
องคHประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูP 

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะตLองมีปéจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLซึ่งประกอบดLวย
ความพรLอมทางกายภาพความพรLอมดLานอุปกรณ@ความพรLอมดLานเทคโนโลยีความพรLอมดLานการใหLบริการ เชTน หLองเรียน 
หLองปฏิบัติการ หLองทำวิจัย อุปกรณ@การเรียนการสอน หLองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร@ Wifi และอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการบำรุงรักษาที่สTงเสริมสนับสนุนใหLนักศึกษาสามารถเรียนรูLไดLอยTางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูLที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติโดยพิจารณารTวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย@องค@ประกอบดLานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLจะพิจารณาไดLจากตัวบTงช้ีตTอไปน้ี จำนวน 1 ตัวบTงช้ี คือ 

ตัวบ?งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 
ชนิดของตัวบ?งช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ?งช้ี ความพรLอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดLแกT ความพรLอมทางกายภาพ เชTน 

หLองเรียน หLองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรLอมของอุปกรณ@ เทคโนโลยี และส่ิง
อำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตTอการเรียนรูL เชTน อุปกรณ@การเรียนการสอน หLองสมุด หนังสือ 
ตำรา สิ่งพิมพ@ วารสาร ฐานขLอมูลเพื่อการสืบคLน แหลTงเรียนรูL สื่ออิเล็กทรอนิกส@ ฯลฯ สิ่งสนับสนุน
เหลTานี้ตLองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรLอมใชLงานทันสมัยโดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย@ในการรายงานการดำเนินงานตามตัว
บTงช้ีน้ีใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส?วนร?วมของอาจารยHประจำหลักสูตร
เพ่ือใหPมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูP 

- จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูPท่ีเพียงพอและเหมาะสมต?อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยHต?อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูP 
 ในการประเมินเพื่อใหLทราบวTาอยูTในคะแนนระดับใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ท้ังหมดท่ีสะทLอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLท่ีจำเปHนตTอการเรียนการสอน และสTงผลใหLผูLเรียนสามารถเรียนรูLไดLอยTาง
มีประสิทธิผล 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปGการศึกษา 2562 

 

 
103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS 

คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 
ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : นายเอกฤกษ@  พุTมนก  โทรศัพท@  : 098 - 5644559 
ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี หม่ืนพล  โทรศัพท@  : 089 - 5993718 
 
เกณฑHการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมTมีระบบ  
- ไมTมีกลไก 
- ไมTมีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมTมีขLอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมTมีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมTมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสูTการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปHน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสูTการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปHนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ@ยืนยัน และ
กรรมการผูLตรวจ
ประเมินสามารถใหL
เหตุผลอธิบายการ
เปHนแนวปฏิบัติท่ีดีไดL
ชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส?วนร?วมของอาจารยHประจำหลักสูตรเพื่อใหPมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูPเพียงพอและเหมาะสมต?อการจัดการเรียนการสอน 
เปfาประสงคH  

เพื่อใหLสิ่งสนับสนุนมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรLอมใชLงานทันสมัยโดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย@ 
การวางแผน (P) 
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อาจารย@ประจำหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาวางแผนเพื่อใหLมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLเพียงพอและเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนย่ิงข้ึนดังน้ี 

● การเตรียมความพรLอมของหLองเรียนใหLมีบรรยากาศ สภาพแวดลLอมที่เอื้อตTอการเรียนรูL ทั้งในดLาน แสงสวTาง 
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนท่ีใชLสอยในหLองเรียนใหLสอดคลLองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

● การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางดLานสื่อโสตทัศนูปกรณ@ เชTน คอมพิวเตอร@ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 
เครื่องโปรเจคเตอร@ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ@ โตmะ เกLาอี้ ในหLองเรียนใหLพรLอมสำหรับใชLงานรวมทั้งระบบ
เครือขTายอินเทอร@เนตของมหาวิทยาลัย 

● การจัดตารางบันทึกการใชLงาน และรายงานสภาพเคร่ืองมือขณะใชL 
● จัดวางแผนการซTอมบำรุงเคร่ืองจักร เคร่ืองทดสอบ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLอ่ืนๆ ของหลักสูตร 
● จัดทำแผนการใชLงานทรัพทยากรรTวมกันกับศูนย@วิทยาศาสตร@ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
● การจัดหาหนังสือ สื ่อสิ ่งพิมพ@ เอกสาร ตำรา และสื ่ออิเลคทรอนิกส@ในสำนักวิทยบริการ หLองสมุดของ

มหาวิทยาลัย หLองสมุดของคณะวิทยาศาสตร@ หLองสมุดของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 
หLองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร@ และหLองปฏิบัติการทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

การดำเนินการ (D) 
หลักสูตรเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@ ไดLดำเนินการในการจัดหาและดูแลสิ่งสนับการเรียนรูLใหLเพียงพอ และมี

คุณภาพ สามารถใชLงานไดLดี รTวมกับ คณะ และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
● ในการเตรียมความพรLอมของหLองเรียนใหLมีบรรยากาศ สภาพแวดลLอมท่ีเอ้ือตTอการเรียนรูL  ท้ังในดLาน แสงสวTาง 

อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชLสอยในหLองเรียนใหLสอดคลLองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปr
การศึกษา 2562 หลักสูตรมีจัดหLองเรียน 2 หLอง ซึ่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร@ เครื่องฉาย
แผTนทึบและโปรเจคเตอร@ นอกจากนี้ยังมีหLองปฏิบัติการจำนวน 4 หLอง ลานปฏิบัติการขนาดใหญT 1 ลาน การ
ดูแลความสะอาดของหLองท้ังหมด ทางคณะไดLจัด พนักงานทำความสะอาดเพ่ือทำความสะอาดหLองตTาง ๆ และ
คณะรับผิดชอบดูแลชุดเคร่ืองปรับอากาศ การสTองสวTาง ชุดเคร่ืองเสียง ท่ีใชLในการจัดการเรียนการสอน  

● หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางดLานสื่อโสตทัศนูปกรณ@ เชTน คอมพิวเตอร@ 
เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร@ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ@ โตmะ เกLาอี้ ในหLองเรียนใหL
พรLอมสำหรับใชLงานรวมทั้งเครือขTาย wifi ของมหาวิทยาลัย ทำใหLหLองเรียนของหลักสูตรพรLอมใชL ดังเห็นไดL
จากการมาจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอ่ืนท่ีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

● ความพรLอมของวัสดุ อุปกรณ@ตTาง เครื่องมือ เครื่องทดสอบ เครื่องจักร และหLองปฏิบัติการที่จะใชLสำหรับการ
การเรียน การสอน ในแตTละภาคการศึกษา ทางหลักสูตรไดLมอบหมายใหLนักวิทยาศาสตร@ของหลักสูตร 
รับผิดชอบ  โดยในสTวนของการใชLงานเครื่องมือกำหนดใหLมีการลงบันทึกการใชLโดยในแตTละครั้งของการเรียน 
การสอน และการทำวิจัย เพื่อเปHนขLอมูลในการนำไปจัดการทำแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปrงบประมาณตTอ ๆ 
ไป และจัดทำแผนการซTอมบำรุงเพื่อใหLอุปกรณ@ตTาง เครื่องมืออุปกรณ@ตTาง เครื่องมือ เครื่องทดสอบ เครื่องจักร 
และหLองปฏิบัติการมีสภาพพรLอมใชLงาน และเพียงพออยูTเสมอ ผลการดำเนินงานพบวTาหLองปฏิบัติการของ
หลักสูตร เครื่องจักร เครื่องทดสอบ เครื่องมือ อุปกรณ@ตTางๆ ตลอดจนวัสดุ มีความพรLอม และเพียงพอตTอการ
ใชLงาน ในการเรียนการสอน การวิจัยของหลักสูตร 
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● จัดทำแผนการใชLทรัพทยากรรTวมกับศูนย@วิทยาศาสตร@ เพื่อใหLนักศึกษาสามารถไปใชLงานเครื่องมือ เครื่อง
ทดสอบท่ีศูนย@วิทยาศาสตร@ไดL 

● การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ@ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรอนิกส@ในสำนักวิทยบริการ การจัดหาทำโดยการ
เปlดใหLอาจารย@ของหลักสูตรสามารถแนะนำหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ@ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรนิกส@ ใหLสำนัก
วิทยาบริการจัดหาเขLามาในหอสมุดของสำนักวิทยบริการเพ่ือใหLเพียงพอตTอความตLองการในการใชLการจัดการ
เรียนการสอนไดL 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
         หลักสูตรไดLเปlดโอกาสใหLนักศึกษาและอาจารย@ไดLประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีตTอการใชLสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL
หLองปฏิบัติการ และมีการรTวมประเมินความพึงพอใจที่มีตTอการใชLสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL ในระบบโดยสำนักพัฒนา
คุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมินพบวTาการดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนมี
ความลTาชLาจึงควรใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรเปHนผูLประสานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLกับงานพัสดุคณะ นอกจากน้ี
หลักสูตรไดLนำผลจากการลงบันทึกการใชLงานชองนักศึกษา ประวัติการซTอมแซมอุปกรณ@เครื่องมือที่หลักสูตรมีอยูTมา
ประกอบการพิจารณาประเมินในปr 2562 จากผลการประเมินทำใหLทราบไดLวTาเครื่องมือตTางๆ ที่ใชLในการเรียนการสอน
บางเคร่ืองมือยังไมTพรLอมใชLงานหรือใชLไดLไมTเต็มประสิทธิภาพ  

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
         จากระบบการดำเนินงานของหลักสูตร ทำใหLมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLเพียงพอและเหมาะสมตTอการจัดการ
เรียนการสอน โดยไดLรับเงินงบประมาณแผTนดินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLเปHนประจำทุกปr ทางหลักสูตรเห็นวTา
ระบบการดำเนินงานดังกลTาวเปHนระบบท่ีดี และจะนำไปพัฒนาเปHนแนวปฏิบัติท่ีดี และมีความเห็นวTาจะตLองมีการพัฒนา
ระบบดังกลTาวตTอไปโดยเพ่ิมใหLมีการปรับปรุงแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุการเรียนรูLใหLทันสมัยอยูTเสมอทุกปr 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยHต?อส่ิงสนับสนุนการเรียนรูP 
การวางแผน (P) 

         หลักสูตรไดLมีการประชุมวางแผนการจัดทำแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย@ โดยความรTวมมือ
ของคณะในการดำเนินการจัดทำแบบการประเมิน ในสTวนของนักศึกษาตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLไดLจัดทำรTวมกับสำนัก
สTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
การดำเนินการ(D) 
         ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย@และนักศึกษาตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLโดยผTานรูปแบบทั้งสอง
สTวนกTอนเสร็จส้ินภาคการศึกษา 
 
การประเมินการดำเนินการ(C) 
         จากผลการประเมินในปrการศึกษา 2562 ในสTวนของอาจารย@ประจำหลักสูตรพบวTาความพึงพอใจของอาจารย@
ประจำหลักสูตรตTอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL อยูTในระดับมาก คิดเปHน 5.00 คะแนน ซ่ึงสูงกวTาในปrการศึกษา 2561 และผล
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การประเมินในสTวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวTาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL อยูT
ในระดับมาก คิดเปHน 4.37 คะแนน ซ่ึงต่ำกวTาในปrการศึกษา 2561 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต?อ (A) 
 จากผลการประเมินในปrการศึกษา 2562 พบวTาการดำเนินการดLานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLที่หลักสูตรไดLรับ
ความพึงพอใจจากอาจารย@สูงขึ ้น แตTจากนักศึกษาต่ำลงกวTาปrการศึกษา 2561 ทำใหLตLองมีการหาสาเหตุ ทบทวน
กระบวนการจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL เพ่ือวางแผนปรับปรุงแกLไขใหLดีข้ึน 

หลักฐานอPางอิงประกอบดPวย 
6.1-0-1 รายงานการประชุม 
6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 
6.1-0-3 การจัดซ้ือเคร่ืองมือเพ่ิมเติม 
6.1-0-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย@และนักศึกษาตTอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLตTาง ๆ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ?งช้ี 
เปfาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปfาหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม?บรรลุ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 4 ขLอ 4 ขLอ 

3 คะแนน 
4 ขLอ 

3 คะแนน 
4 ขLอ 

3 คะแนน 
 ü   

 
สรุปภาพรวมตัวบ?งช้ีท่ี 6.1  
จุดแข็ง 

มีอุปกรณ@พ้ืนฐานทางการปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ท่ีเพียงพอตTอการเรียน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

บำรุงรักษาเคร่ืองมือตTางๆ ใหLอยูTในสภาพท่ีพรLอมใชLงานอยูTเสมอ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

การทำขLอตกลงการใชLทรัพยากรรTวมกับหนTวยงานอ่ืน ๆ 
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หมวดที่ 6 ข,อคิดเห็น 
1. ขPอคิดเห็นและขPอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูPประเมิน 

ขPอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดPรับจากการ
เสนอแนะจากผูPประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดLานอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะในศตรวรรษท่ี 
21 เชTน การทำงานเปHนทีม การเปHนผูLนำ ใหLแกTนักศึกษาอยTางตTอเนื่อง ใหLเปHน
รูปธรรมมากข้ึน 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต?อ
ขPอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดPรับการเสนอ 
แนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตร เห็นดLวยในขLอเสนอแนะจากผูL
ประเมินภายนอก  

การนำไปดำเนินการเพ่ือการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินการจัดแผนการทำกิจกรรม โครงการ
หรือ ฝoกอบรม และจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝoกอบรม อยTาง
ตTอเนื่อง โดยใหLอาจารย@ผูLสอนในแตTละรายวิชาจัดกิจกรรมเพื่อใหLเกิดทักษะ
ดLานอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะในศตรวรรษที่ 21 ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี
ยังวางแผนเชิญเชิญวิทยากร หรือศิษย@เกTาที ่มีประสบการณ@การทำงานท่ี
เก่ียวขLองมาบรรยายใหLนักศึกษา 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูPสำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผูPท่ีสำเร็จการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตรจากผูLสำเร็จการศึกษา 
ขPอวิพากษHท่ีสำคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดแข็ง 
- ผูQสำเร็จการศึกษามีความผูกพันกับหลักสูตรและอาจารยGในหลักสูตร 
ขPอเสนอแนะ 
- เพ่ิมการฝlกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
- เพ่ิมการเปmดโลกทัศนG ศึกษาดูงานตามโรงงานตSางๆ และใหQนักศึกษาไดQ
ไปทุกช้ันป] 
- หลักสูตรควรมีความรSวมมือกับโรงงานในการทำวิจัยรSวมกันเพ่ือพัฒนา
สูตรยางแบบใหมS 
-  ควรมีการวางแผนในการจัดซ้ืออุปกรณGใหQมีความเพียงพอตSอความ
ตQองการในการเรียนการสอน และการทำวิจัยของนักศึกษา 

ขPอคิดเห็นของคณาจารยHต?อผลการ
ประเมิน 

จะดำเนินการเพื่อเสริมสรLางจุดแข็งอยTางตTอเนื่อง และพยายามแกLไขจุดอTอน
โดยผTานอาจารย@ผูLสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะตTางๆ และ
ลดปéญหาท่ีเกิดข้ึน 

ขPอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- จัดใหLมีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในบางรายวิชาของหลักสูตร เชTน 
สัมมนาฯ  
- ในรายวิชาบางรายวิชาจัดใหLมีการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการใน
ทLองถ่ินโดยอาจารย@จะตLองวางแผนในมคอ. 3  
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-  วางแผนจ ัดทำคำขอคร ุภ ัณฑ @ประจำป r  เพ ื ่อเพ ิ ่มสถานท ี ่หร ือหา
หLองปฏิบัติการเ และจัดหาอุปกรณ@ครุภัณฑ@ในการเรียนสอน และการเรียน
การสอนใหLเพียงพอ 
- สTงเสริมใหLนักศึกษามีการฝoกสหกิจศึกษามากขึ้นความรSวมมือกับโรงงานใน
การทำวิจัยรSวมกันเพื่อพัฒนาองคGความรูQทางเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอรGท่ีนำไปใชQประโยขนGไดQจริง 
- เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ@ครุภัณฑ@สำหรับการเรียนการสอน ไมTไดLจัดหา
โดยหล ักส ูตรโดยตรง ทำให Lทำได Lยาก จ ึงเสนอปร ับช ั ่วโมงการเขLา
หLองปฏิบัติการใหLเกิดกระจายของการใชLงานในหลายวิชา 

3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูPมีส?วนเก่ียวขPอง  

กระบวนการประเมิน การประเมินไดLดำเนินการโดยการสTงแบบสอบถามไปยังผู LใชLบัณฑิต โดย
หลักสูตร รับผิดชอบดำเนินการ ซ่ึงไดLจัดทำอยTางตTอเน่ืองทุกปr 

ขPอวิพากษHท่ีสำคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดอTอน : ของบัณฑิตในเร่ืองภาษาอังกฤษและการส่ือสารระหวTางผูLรTวมงาน 
จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือ สูLงาน รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานสามารถทำงานเปHนทีม
ไดL 
ขLอเสนอแนะ: - หลักสูตรควรมีความรSวมมือกับโรงงานในการทำวิจัย
รSวมกันเพ่ือพัฒนาสูตรยางแบบใหมS 

ขPอคิดเห็นของคณาจารยHต?อผลการ
ประเมิน 

เห็นดLวย โดยแกLไขจุดอTอนโดยเนLนภาษาอังกฤษในการเร ียนมากข้ึน 
โดยเฉพาะในปrสุดทLายเนLนการใชLภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน และทาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ใหLมากขึ้น และสTงเสริมใหLอาจารย@ทำวิจัยใหLตรง
กับความตLองการของภาคอุตสาหกรรม และใชLประโยชน@ไดLจริงมากข้ึน 

ขPอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- เสนอใหLมีการใชLเอกสารประกอบการสอนบางสTวน เปHนภาษาอังกฤษใน
รายวิชาแกน อาจเปlดโอกาสใหLนักศึกษาฟéง พูด อTาน เขียน ในบางรายวิชา 
เชTน สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ วิธีวิจัยทางเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร@ วิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ เปHนตLน 
- เสนอใหLมีการสTงเสริมใหLนักศึกษาออกฝoกสหกิจมากขึ้น เพื่อสรLางความ
รTวมมือกับผูLประกอบการ และเปHนการพัฒนาโจทย@วิจัยจากความตLองการของ
ผูLประกอบการ นอกจากนี้จะจัดใหLมีการใหLคำปรึกษาแกTผูLประกอบการ และ
ผูLสนใจ ในลักษณะคลีนิคเทคโนโลยีอีกดLวย 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตUอหลักสูตร 
 

การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถPามี) ท่ีมี
ผลกระทบต?อหลักสูตรในช?วง 2 ปbท่ีผ?านมา 

ไมTมี 

การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน(ถPามี) ท่ีมี
ผลกระทบต?อหลักสูตรในช?วง 2 ปbท่ีผ?านมา 

ในชTวง 2 ปrที่ผTานมา มีการเปlดหลักสูตรในสาขาที่ใกลLเคียงกันมากข้ึน
ในสถาบันการอุดมศึกษาทั ้งของรัฐและเอกชน เนื ่องจากรัฐบาลมี  
นโยบาย ใหLสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปlดสอนในระดับ
ปริญญาตรีไดL ประกอบกับประเทศไทยเขLาสูTสังคมผูLสูงอายุ และศาสตร@
ของหลักสูตรไมTอยูTในแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ รวมถึงราคายาง
ตกต่ำ จึงทำใหLมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตTอหลักสูตร คือ ทำ
ใหLปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรนLอยลง และในปลายปr
การศึกษา 2562 ไดLมีสถานการณ@โรคระบาด COVID-19 ทำใหLการ
จัดการหลักสูตรในการเรียนการสอบ การประเมินผลทำไดLยากข้ึน 

 
หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
1. แผนปฏิบัติการประจำปb  

    แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแลPวเสร็จ ผูPรับผิดชอบ 
วิจัยความเปHนไปไดLในการปรับปรุงหลักสูตร    31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ปr พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงหลักสูตร  31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ปr พ.ศ. 2564 
 
2.ความกPาวหนPาของการดำเนินงานตามแผนและขPอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาท่ีแลPว
เสร็จ 

ผูPรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม?
สามารถดำเนินการไดPสำเร็จ 

วิจัยความเปHนไปไดLใน
การปรับปรุงหลักสูตร    

31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ปr พ.ศ. 2564 

ดำเนินการเสร็จส้ินแลLว 

ปรับปรุงหลักสูตร 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ปr พ.ศ. 2564 

กำลังอยูTในข้ันตอนรอนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ลTาชLาเน่ืองจากติดสถาน
กาณ@โรคระบาด COVID-19 
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3. ขPอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ขLอเสนอแนะในการปรับโครงสรLางหลักสูตร (จำนวนหนTวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
- โครงสรLางหลักสูตร ไมTควรนLอยกวTา 120 หนTวยกิต 

3.2  ขLอเสนอการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลด เน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและ
การประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  

- รายวิชาเลือกตLองมีการสรLางรายวิชาใหมT และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหLความทันสมัยตTอสถานการณ@ของ
ประเทศ และทิศทางของโลก เน้ือหาตLองมีความนTาสนใจตTอผูLเรียนมากข้ึน 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย@และบุคลากรสายสนับสนุน 
- จัดใหLมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน@แกTอาจารย@ และการพัฒนาทักษะในการบำรุงรักษา

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ@ตTางๆ และการจัดการของเสียของหลักสูตรเบ้ืองตLน 

4. แผนปฏิบัติการใหม?สำหรับปb พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว?าจะส้ินสุด ผูPรับผิดชอบ 

ปรับปรุงหลักสูตร 31 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ปr พ.ศ. 2564 

 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหHจุดเด?นและโอกาสในการพัฒนา องคHประกอบท่ี 2 - องคHประกอบท่ี 6 

จุดเด?น 
1. อาจารยGประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพGในระดับนานาชาติและระดับชาติ 
2. หลักสูตรมีการสSงเสริมในการสSงเสริมนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ          

 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1. จำนวนรับนักศึกษาไมSเป\นไปตามแผนท่ีระบุใน มคอ 2 หลักสูตรควรทบทวนแผนรับ และปรับ
กลยุทธGในการประชาสัมพันธGหลักสูตร 

2. อัตราการจบการศึกษาตามระเยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดยังอยูSในเกณฑGต่ำ มีแนวทางการ
ปรับปรุง คือ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินการเพ่ือใหQนักศึกษาจบการศึกษา
ตามกรอบระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

3. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูQดQานไมSเพียงพอและทันสมัย สSงผลตSอการจัดการเรียนการสอน และการ
ทำวิจัยของนักศึกษา แนวทางปรับปรุงทำไดQโดยหลักสูตรรSวมกับคณะวางแผนซ้ืออุปกรณGท่ี
จำเป\นและทันสมัย และมีจำนวนท่ีเพียงพอ เพ่ือสSงเสริมการเรียนรูQใหQกับนักศึกษา 
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อาจารยHผูPรับผิดชอบหลักสูตร : 

1. อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
2. อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
3. อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
4. อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
5. อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร  ลายเซ็น: ___________________________วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
 
ประธานหลักสูตร : อาจารย@เอกฤกษ@ พุTมนก 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย@ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูLรอบ  (รองคณบดีฝóายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.อนุมัติ  เดชนะ  (คณบดีคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการใหLคะแนนตามกำหนดเกณฑ@มาตรฐานท่ีใชLในการประเมิน 
3. ขLอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปrท่ีประเมิน 
4. ขLอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

or 31 orgasmnor 2563
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 
 การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค@ประกอบในการประกันคุณภาพภายในจำนวน 6 
องค@ประกอบ จำนวน 14 กำกับมาตรฐาน 
 

องคHประกอบท่ี ตัวบ?งช้ี 
องค@ประกอบท่ี 1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ตัวบTงช้ีท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ@มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

องค@ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบTงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

ตัวบTงช้ีท่ี 2.2 รLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปr 

ตัวบTงช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูLสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดLรับการตีพิมพ@หรือเผยแพรT 

องค@ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ตัวบTงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบTงช้ีท่ี 3.2 การสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบTงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องค@ประกอบท่ี 4 อาจารย@ ตัวบTงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย@ 
ตัวบTงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย@ 

4.2.1  รLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ 
         ปริญญาเอก 
4.2.2 รLอยละของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีดำรง
 ตำแหนTงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตร 

ตัวบTงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย@ 
องค@ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูLเรียน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูLสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูLเรียน 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 
องค@ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูL 

ตัวบTงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคHประกอบคุณภาพ  
จากผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ คณะวิทยาศาสตร@และ

เทคโนโลยีในปrการศึกษา 2561  สามารถสรุปผลการดำเนินงานไดLดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคHประกอบ (สกอ.) 

องคHประ 
กอบท่ี 

ช่ือองคHประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกำกับมาตรฐาน ผTาน หลักสูตรไดLมาตรฐาน 
2 บัณฑิต 4.68 ดีมาก 
3 นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
4 อาจารย@ 3.96 ดี 
5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูLเรียน 3.50 ดี 
6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียขององคHประกอบท่ี 2 –6 3.56 ดี 
หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คTาเฉล่ียของแตTละตัวบTงช้ีขององค@ประกอบน้ันๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดำเนินงานในระดับตTางๆ ตามเกณฑ@ตัดสินของ สกอ. ซ่ึงการแปลผล จะเปHนการ

อธิบายวTา  
 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นLอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ?งช้ีตามองคHประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
องคHประกอบท่ี 1 

เกณฑHการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

ผ?าน ไม?ผ?าน 
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรไดLมาตรฐาน 
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.1 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.2 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.3 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.4 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.5 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.6 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.7 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.8 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.9 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.10 ü   
ตัวบTงช้ีท่ี 1.1.11 ü   
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องคHประกอบท่ี 2 – องคHประกอบท่ี 6 

ตัวบ?งช้ีคุณภาพ 
เปfาหมาย 

 

ผลการประเมิน 
คะแนนประเมินตนเอง ตัวต้ัง 

ผลลัพธH (% หรือ สัดส?วน) 
ตัวหาร 

ตัวบTงช้ีท่ี 2.1  ระดับ 3.51 
21.8 

คTาเฉล่ีย 4.36 4.36 คะแนน 
4 

ตัวบTงช้ีท่ี 2.2  รLอยละ 100 
3x100  

100% 5.00 คะแนน 
3 

ตัวบTงช้ีท่ี 3.1 ระดับ 4  3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
ตัวบTงช้ีท่ี 3.2 ระดับ 4  3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
ตัวบTงช้ีท่ี 3.3 ระดับ 3  2.00 คะแนน 2.00 คะแนน 
ตัวบTงช้ีท่ี 4.1 ระดับ 4  4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบTงช้ีท่ี 4.2  

ตัวบTงช้ีท่ี 4.2.1 รLอยละ 40 
4x100 

80% 5.00 คะแนน 
5 

ตัวบTงช้ีท่ี 4.2.2 รLอยละ 60 
1x100 

20% 1.67 คะแนน 
5 

ตัวบTงช้ีท่ี 4.2.3 รLอยละ 50 
4.0x100 

80% 5.00 คะแนน 
5 

ตัวบTงช้ีท่ี 4.3 ระดับ 4  4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.1 ระดับ 4  3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.2 ระดับ 4  3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
ตัวบTงช้ีท่ี 5.3 ระดับ 4  3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.4 รLอยละ 100 
12 ขLอx100  

100% 5.00 คะแนน 
12 ขLอ 

ตัวบTงช้ีท่ี 6.1 ระดับ 3  3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 
คะแนนเฉล่ียของตัวบ?งช้ีในองคHประกอบท่ี 2 – 6 3.56 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะหHคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องคHประ 
กอบท่ี 

คะแนนผ?าน 
จำนวนตัว

บ?งช้ี 
I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

1 ผTานมาตรฐาน 
หลักสูตรไดL
มาตรฐาน 

2 
คะแนนเฉล่ีย
ของทุกตัวบTงช้ี

ใน
องค@ประกอบท่ี 

2 - 6 

2 - - 
2.1, 
2.2 

 4.68 ดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 2.67 ปานกลาง 
4 3 4.1, 4.2, 4.3 - -  3.96 ดี 

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
- 3.50 ดี 

6 1 - 6.1 -  3.00 ปานกลาง 
รวม 13 7 4 2 3.56 ดี 

ผลการประเมิน          
หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบTงช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เปHนผลลัพธ@ของกระบวนการยTอย 
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ภาคผนวก 
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