
 

 
 

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ระดับหลักสูตร ประจำปHการศึกษา 2563 

(1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรX 

คณะวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

 

 

31 พฤษภาคม 2564 
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3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

บทสรุปสำหรับผู,บริหาร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปHนหลักสูตรท่ี

ไดLมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตพุทธศักราช 2555 เพื่อใหLสอดคลLองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมแหTงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน และอาจารย@ประจำหลักสูตทั้ง 5 

คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือใหLนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค@ของหลักสูตร  

 ในดLานการจัดการเรียนการสอน อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรใหLสอดคลLองกับแนวทางการจัดการ

เรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการสอนท่ีเนLนผูLเรียนเปHนสำคัญ ซ่ึงมีการออกแบบหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาท่ีทันสมัย 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 ในการน้ีอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการรTวมกับ

มหาวิทยาลัย และคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรLอมใหLแกTนักศึกษาโดยผTานรายวิชาสอน และการปฐมนิเทศกTอนที่นักศึกษา

ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝoกประสบการณ@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@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@มีเครือขTายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหLกับทLองถิ่นอยTาง

ตTอเนื่อง ซึ่งอาจารย@ยังไดLนำนักศึกษาของหลักสูตรสามารถนำความรูLและทักษะตTาง ๆ ที่ไดLจากการเรียนการสอน มาใหLการ

บริการวิชาการ ซ่ึงสอดคลLองกับแนวทางการจัดการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21  

  จากการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ในปrการศึกษา 2563 ที่ผTานมา แมLวTาจำนวนนักศึกษารับเขLาของหลักสูตรพบวTามี

แนวโนLมลดลงอยTางมาก จนทำใหLหลักสูตรมีการวางแผน และดำเนินปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใหLทันสมัย ตรงกับความตLองการ

ของผูLเรียนและผูLใชLบัณฑิตมากขึ้น แตTคุณภาพทางวิชาการและทักษะในการทำงานของบัณฑิตของหลักสูตรไมTไดLลดลงตาม ดัง

จะเห็นไดLจากความพึงพอใจของบัณฑิต ผูLใชLบัณฑิต ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมถึงงานวิจัยและการบริการวิชาการและ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย@และนักศึกษาท่ีมีอยTางตTอเน่ือง 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค@ประกอบท่ี จำนวนตัวบTงช้ี คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผTาน/ไมTผTาน ผTาน/ไมTผTาน 

1. การกำกับมาตรฐาน 1 ผTาน ผTาน 

2. บัณฑิต 2 4.64 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3 3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย@ 3 3.96 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูLเรียน 4 3.63 ดี 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 1 4.00 ดี 

รวม 14 3.74 ดี 

 

จุดเด%นและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

องค=ประกอบคุณภาพท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  

จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรเปAนไปตามมาตรฐาน สกอ. กำหนด 

องค=ประกอบคุณภาพท่ี 2-6  

จุดแข็ง 

1. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร:อยละ 80 (4 คน)  

2. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ7ในระดับนานาชาติและระดับชาติ 

3. มีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร7โดยเฉพาะ สWงผลให:นักศึกษาได:เรียนและทำวิจัยได:อยWางเต็มประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สWงเสริมและสร:างแรงจูงใจให:อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรเผยแพรWผลงานวิจัย ตีพิมพ7ระดับนานาชาติและ

ระดับชาติอยWางตWอเน่ือง 

2. ควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถกระตุ:นความรับผิดชอบตWอตัวนักศึกษาเองและสWวนรวม 

3. สWงเสริม/สนับสนุนและจูงใจให:นักศึกษาทำวิจัยให:เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

จุดท่ีควรพัฒนาเร%งด%วน 

1. จำนวนนักศึกษาแรกเข:าไมWเปAนไปตามแผน 

2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผน 

3. ร:อยละของอาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนWงทางวิชาการ 

ขJอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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สWงเสริมและสร:างแรงจูงใจให:อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเข:าสูWการกำหนดตำแหนWงทางวิชาการมาก

ข้ึน  
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คำนำ 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร7 คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ ้นโดยมี

วัตถุประสงค7 เพ่ือ 1) ให:มีระบบและกลไกการดำเนินงานตามระบบท่ีกำหนดไว:อยWางตWอเน่ืองนำไปสูWการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 2) ให:ทราบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของตนเอง 

ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สำหรับเปAนข:อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปfถัดไป และ 3)  ให:

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีข:อมูลพื้นฐานที่จำเปAนและถูกต:อง สำหรับการสWงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน

แนวทางท่ีเหมาะสมตWอไป 

 สาระสำคัญประกอบด:วย บทสรุปผู:บริหาร บทนำ ข:อมูลเบื้องต:นของหนWวยงาน  ผลการดำเนินงานการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดำเนินงานด:านการประกันคุณภาพการศึกษา/ระดับหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหWงชาติทั้ง 6 องค7ประกอบ 13 ตัวบWงชี้ ชWวงเวลาที่รายงานสำหรับตัวบWงชี้นับตามปf

การศึกษา 2563  เปAนชWวงการดำเนินงานระหวWางวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2564 รวมถึงข:อมูล

อื ่น ๆ ที ่เปAนประโยชน7ตWอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอร7ม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตาม

วัตถุประสงค7ของการจัดทำรายงานผลการดำเนินพบวWามีคWาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูWในระดับดี โดยได:ประเมินระดับ

คะแนนตนเองที่ระดับ 3.78 ทั้งนี้หลักสูตรได:รับการรWวมมืออยWางดียิ่งจากคณาจารย7และบุคลากรในการขับเคลื่อน

ภารกิจสำคัญของหลักสูตรให:บรรลุผลสำเร็จตามเปlาหมายสำหรับตัวบWงชี้ที่ไมWสามารถบรรลุผลในปfนี้หลักสูตรจะ

รWวมกันหาแนวทางการพัฒนาพร:อมทั้งนำข:อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใช:ในการ

พัฒนาการดำเนินงานให:มีคุณภาพอยWางตWอเน่ือง 

 

 

                    

 

 

 

                (นายเอกฤกษ7  พุWมนก) 

(ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร=) 

               31 พฤษภาคม 2564 
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอรF 

คณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี ปHการศึกษา 2563 
 

หมวดที่ 1 ข,อมูลทั่วไป 

1. ข>อมูลท่ัวไป  

1.1 หลักสูตร  25491641100873 

1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาไทย)     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

    ช่ือหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor  of  Science  in Rubber and Polymer Technology 

    1.3 ประวัติความเปQนมาของหลักสูตรรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

 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 และไดLดำเนินการเรียนการสอนมาถึงป�จจุบัน 
 

2. ผลการปรับปรุงตามข>อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปVท่ีผWานมา 

ข>อสังเกตและข>อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข>อเสนอแนะ 

ควรปรับปรุงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรูLท่ีกำหนดใน มคอ 3 ของรายวิชาท่ี

เปlดสอนใหLมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ไดLมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดย

คณะกรรมการหลักสูตร 

สTงเสริมเเละสรLางเเรงจูงใจใหLอาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตรทุกคนเขLาสูTการกำหนดตำเเหนTงทางวิชาการ 

ไดLสนับสนุนใหLอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรทำผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเขLาสูTการกำหนดตำแหนTงทางวิชาการรTวมกับ

คณะ และมหาวิทยาลัย 
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3. อาจารยZผู>รับผิดชอบหลักสูตร  

   3.1 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

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 

 

4. อาจารยZผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

   4.1 อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 
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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 (ชุดป�จจุบัน) 

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 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรM 

2547 

 

2541 

 

 

2526 

2. นายวัชรินทรM สายน้ำใส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารยM ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรMและ

เทคโนโลยีพอลิเมอรM

เทคโนโลยีพอลิเมอรM 

เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2561 

 

2545 

2535 
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ลำดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล/เลขที่บัตร

ประชาชน 

ตำแหน<งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 

วิชาเอก/สาขาวิชา การสำเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

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 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารยM วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมเคม ี

เทคโนโลยียาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

2547 

2538 

5. นางสาวสุวิมล ศิริวงศM 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

นางสาวสิริพร  

บริรักวิสิฐศักดิ ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารยM 

 

 

อาจารยM 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ph.D.  

 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอรM  

เทคโนโลยีพอลิเมอรM  

เคมีอุตสาหกรรม 

Civil and 

Environmental 

Engineering 

วิทยาศาสตรM

สิ่งแวดลxอม

วิทยาศาสตรM

สิ่งแวดลxอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM 

University of Strathclyde, 

UK  

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2560 

2550 

2546 

2558 

 

 

2550 

 

2547 

 

5. อาจารยZผู>สอน 

 5.1 อาจารย@ประจำ 

1. อาจารย@อดิศักด์ิ  เด็นเพ็ชรหน�อง 

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 
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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@ 

 

6. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร@ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องคZประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนLาที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลLองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติและแผนการศึกษาแหTงชาติ โดยคำนึงถึงความ

เปHนอิสระและความเปHนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดLจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ@

มาตรฐานตTาง ๆ ท่ีเก่ียวขLอง เพ่ือสTงเสริมใหLสถาบันอุดมศึกษาไดLพัฒนาดLานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและ

ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหLมีความทัดเทียมกันและไดLประกาศใชLเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ตTาง ๆ มาอยTางตTอเนื่อง ซึ่งป�จจุบันไดLมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับตTาง ๆ พ.ศ. 2548 

และประกาศเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน@ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  

เปHนสTวนหน่ึงของเกณฑ@การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปlดดำเนินการหลักสูตรใหมTหรือ
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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. เกณฑZมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 3 ขLอ 

2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 11 ขLอ  

2. เกณฑZมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 5  ขLอ 

2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ@ดังกลTาว 10 ขLอ 

นิยามตามเกณฑZมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

อาจารยZประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหนTงอาจารย@ ผู LชTวยศาสตราจารย@ รองศาสตราจารย@ และศาสตราจารย@ ใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปlดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนLาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนLาท่ีเต็มเวลา 

อาจารยZประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย@ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ@กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปlดสอน ซึ่งมีหนLาท่ี

สอนและคLนควLาวิจัยในสาขาวิชาดังกลTาว  ทั้งนี้  สามารถเปHนอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรหลายหลักสูตรไดLในเวลาเดียวกัน 

แตTตLองเปHนหลักสูตรท่ีอาจารย@ผูLน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ@กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

อาจารยZผู>รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรที่มีภาระหนLาที่ในการบริหารพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ตั้งแตTการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตรตLองอยูTประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเปHนอาจารย@ผู LรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวTา 1 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมTไดL ยกเวLน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการใหLเปHนอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรไดLอีกหนึ่งหลักสูตร 

และเปHนอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดLเกิน 2 คน 

อาจารยZพิเศษ หมายถึง  ผูLสอนที่ไมTใชLอาจารย@ประจำทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใชLคำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรในตัว

บTงชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ตัวบWงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑZมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

เกณฑZมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑZการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผWาน ไมWผWาน 

ü  1.จำนวนอาจารยZผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

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.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ 

- คำส่ังแตTงต้ัง

คณะกรรมการประจำ

หลักสูตรหรือรายช่ือ

อาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตรในเอกสาร 

มคอ.2 

- เอกสารการเปล่ียนแปลง

อาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตร(สมอ.08) ท่ีสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ

นำเสนอ สกอ. 

ü  2. คุณสมบัติของอาจารยZผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทTาหรือดำรงตำแหนTงทาง

วิชาการไมTต่ำกวTาผูLชTวยศาสตราจารย@ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ@

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.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ 

- มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ

การจัดการศึกษา การ

ดำเนินการ และ

โครงสรLางของหลักสูตร 

ขLอ 3.2 ) 

- เอกสารการเปล่ียนแปลง

อาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ

นำเสนอ สกอ. พรLอม

แสดงคุณวุฒิ 

ü  3. คุณสมบัติของอาจารยZประจำหลักสูตร 

ปริญญาตรี 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทTาหรือดำรงตำแหนTงทาง

วิชาการไมTต่ำกวTาผูLชTวยศาสตราจารย@ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ@
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑZการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผWาน ไมWผWาน 

กับสาขาวิชาท่ีเปlดสอน มีผลงานทางวิชาการอยTางนLอย 1 

รายการ ในรอบ 5 ปrยLอนหลัง ไมTจำกัดจำนวนและประจำไดL

มากกวTา 1 หลักสูตร 

3.1 อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรง

ตำแหนTงทางวิชาการเปHนไปตามเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตร คือ  

1. อาจารย@ ดร. พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร 

2. ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร. พลพัฒน@ รวมเจริญ 

3. อาจารย@ ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

4. อาจารย@เอกฤกษ@ พุTมนก 

5. อาจารย@ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ 

6. อาจารย@ รัฐพงษ@ หนูหมาด 

ü  4. คุณสมบัติของอาจารยZผู>สอน 

ปริญญาตรี 

1. อาจารยZประจำ 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทTาหรือดำรงตำแหนTง

ทางวิชาการไมTต่ำกวTาผูLชTวยศาสตราจารย@ ในสาขาน้ันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ@กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หาก

เปHนอาจารผูLสอนกTอนเกณฑ@น้ีประกาศใชL อนุโลมคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีไดL 

4.1 อาจารย@ผูLสอน ประจำปrการศึกษา 2563 มีท้ังหมด 30 คน 

และเปHนไปตามเกณฑ@  

1. อาจารย@อดิศักด์ิ  เด็นเพ็ชรหน�อง 

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@ 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑZการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผWาน ไมWผWาน 

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 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร@

ประยุกต@ 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปcาหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ@

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

ผTาน     R   ผTาน    

    £   ไมTผTาน 

£  ผTาน    

£  ไมTผTาน 

บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมTผTานเกณฑ@ขLอใดขLอหน่ึง ถือวTาหลักสูตรไมTไดLมาตรฐาน และผลเปHน “ไมTผTาน” คะแนนเปHนศูนย@ 
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19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

หมวดที่ 2 อาจารยF 

องคZประกอบท่ี 4 อาจารยZ  

ตัวบWงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยZ 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบWงช้ี 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 

- ระบบการรับและแตWงต้ังอาจารยZประจำหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารยZ 
- ระบบการสWงเสริมและพัฒนาอาจารยZ 

 ในการประเมินเพ่ือใหLทราบวTาอยูTในระดับคะแนนใดใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ท้ังหมดท่ีทำใหLหลักสูตรมีอาจารย@ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดLานคุณวุฒิการศึกษาและตำแหนTงทาง

วิชาการเปHนไปตามเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรอยTางตTอเน่ืองและมีการสTงเสริมใหLมีการเพ่ิมพูนความรูL 

ความสามารถของอาจารย@เพ่ือสรLางความเขLมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ โทรศัพท@  : 081-9635596 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี  หม่ืนพล   โทรศัพท@  : 089-5993718 
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เกณฑZการประเมิน   
(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 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษQยืนยัน และ

กรรมการผู:ตรวจ

ประเมินสามารถให:

เหตุผลอธิบายการ

เปJนแนวปฏิบัติที่ดีได:

ชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน   

ผลการดำเนินงาน 

ระบบการรับและแตWงต้ังอาจารยZประจำหลักสูตร 

เปcาประสงคZ เพ่ือให>คุณสมบัติของอาจารยZสอดคล>องกับบริบท วิสัยทัศนZ 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@ ซึ่งมีคำส่ังแตTงต้ัง



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

คณะกรรมการออกขLอสอบขLอเขียนและสอบสัมภาษณ@ และมีการประกาศผลทางอินเตอร@เน็ต โดยการดำเนินการ

ดังกลTาว หลักสูตรไดLมีสTวนรTวมในการวางแผนรTวมกับคณะ รวมทั้งการออกขLอสอบ และสอบสัมภาษณ@ เมื่อมีอาจารย@

คุณสมบัติที่ตรงกับความตLองการของหลักสูตร จะผTานการพิจารณาจากอาจารย@ประจำหลักสูตรรTวมกับคณะเพ่ือ

แตTงต้ังเปHนอาจารย@ประจำหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และสTงไปยัง สกอ. เพ่ือรับรอง 

 การดำเนินการหลักสูตรในชTวงปrการศึกษา 2563 มีจำนวนอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิครบ 5 คน

ดังแสดงในหัวขLอ 4.2 ตTอมา อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ ไดLลาออกจากการเปHนอาจารย@มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ดังน้ัน

กรรมการบริหารหลักสูตรจึงวางแผนดLานอัตรากำลังดังตTอไปน้ี  

          1. หลักสูตรไดLวางแผนกำหนดอัตราทดแทนอาจารย@ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการทำหนLาท่ี

แทน อ.ดร.สุวิมล ศิริวงศ@ โดยประสานงานกับคณะฯ 

          2. วางแผนแกLป�ญหาอัตรากำลังทดแทนอาจารย@ประจำหลักสูตรแทน อ.ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร ซึ่งจะ

เกษียณอายุราชการในปr พ.ศ. 2564 (รายละเอียดของการดำเนินงานแสดงไวLในระบบการบริหารอาจารย@) 

 3. นอกจากนั้นยังไดLวางแผนรTวมกับคณะฯ ในการดำเนินการขออัตรากำลังนักเรียนทุนวุฒิปริญญาเอก ท่ี

จัดสรรโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร@ วิจัยและนวัตกรรม ตามความตLองการของกระทรวง กรม หรือ

หนTวยงานของรัฐ ประจำปr 2563 

การดำเนินการ (D) 

          มีการดำเนินการท่ีเก่ียวขLองกับอาจารย@ประจำหลักสูตร ดังตTอไปน้ี 

 1. หลักสูตรมีการปรับเปล่ียนอาจารย@ประจำหลักสูตรใหมTคือ อ.ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักด์ิ แทน อ.ดร. สุวิมล  ศิ

ริวงศ@ ซึ่งไดLลาออก อ.ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ มีวุฒิการศึกษาสัมพันธ@กับความตLองการของหลักสูตรและมีคุณสมบัติ

ตรงตามมาตรฐานของ TQF โดยมีความเชี ่ยวชาญในดLาน microplastics และ material cycles and waste 

management ซ่ึงสัมพันธ@กับสาขาวิชาพอลิเมอร@ และมีผลงานวิจัยปรากฎในหลักฐานขLอ 4.2.3 

 2. ในการดำเนินการแกLป�ญหาอัตราทดแทนตำแหนTง อ.ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร โดยการควบรวมกับ

หลักสูตร วท.บ.(ฟlสิกส@) สTงผลใหLหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@) เปHนเพียงวิชาเอกในหลักสูตรปรับปรุง

ซึ่งตLองการอาจารย@ประจำวิชาเอกเพียง 3 คน คือ ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ อ.เอกฤกษ@ พุTมนก และ อ.ดร. สุวิมล ศิริ

วงศ@ (ภายหลังทดแทนดLวย อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์) จากวิธีการดำเนินงานดังกลTาวสามารถแกLป�ญหาอัตรากำลัง

แทน อ.ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปr พ.ศ. 2564  

 3.หลักสูตรไดLรับอัตรากำลังนักเรียนทุนวุฒิปริญญาเอก ที่จัดสรรโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร@ 

วิจัยและนวัตกรรม ประจำปr 2563 จำนวน 1 อัตราและไดLบุคลากรที่ไดLรับทุนแลLว คือ นส.ณิชกานต@ สุนทรนนท@ 

ขณะนี้ผู LรับทุนไดLทำสัญญากับมหาวิทยาลัยแลLว และอยูTในระหวTางการเตรียมตัวเพื ่อศึกษาระดับปริญญาเอก

ตTางประเทศ คาดวTาสามารถเร่ิมศึกษาตTอตTางประเทศไดLในปr พ.ศ.2565 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

       ผลการดำเนินงานที่ผTานมาทำใหLขณะนี้ หลักสูตรไดLคุณสมบัติและจำนวนของอาจารย@สอดคลLองกับบริบท 

วิสัยทัศน@ ของคณะและมหาวิทยาลัย  และไดLดำเนินการตามแผน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะทำใหLมีจำนวนอาจารย@ไมT

ครบตามท่ี สกอ.กำหนด  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

       หลังจากที่หลักสูตรไดLมีการปรับเปลี่ยนอาจารย@ประจำหลักสูตรใหมT โดย อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ จากการทำงาน

พบวTา อ.ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ ไดLปฏิบัติงานอยTางมีประสิทธิภาพอยTางชัดเจน มีการทำงานวิจัยรวมทั้งสTงเสริม

ศักยภาพดLานงานวิจัยของหลักสูตร โดยมีผลงานวิจัยท่ีไดLรับการตีพิมพ@ 2 เร่ือง ดังแสดงในหัวขLอ 4.2.3 ผลงานวิชาการ

ของอาจารย@ประจำหลักสูตร 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

     จากการปฏิบัติตามแผนพบวTาผลการดำเนินงานที่ผTานมาทำใหLไดLคุณสมบัติของอาจารย@สอดคลLองกับบริบท 

วิสัยทัศน@ ของคณะและมหาวิทยาลัย หากไมTมีสถานการณ@หรือผลกระทบภายนอกทำใหLเกิดการเปล่ียนแปลง  

ระบบการบริหารอาจารยZ 

เปcาประสงคZ เพื่อให>อาจารยZประจำหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได>อยWางมีประสิทธิภาพ เทWาเทียมกัน 

และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

       ในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLใชLระบบและกลไกการบริหารอาจารย@ประจำ

หลักสูตร เพื่อใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดLอยTางมีประสิทธิภาพ เทTาเทียมกัน และมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน  

  ในระหวTางปrการศึกษา 2563 อ.ดรพิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร จะเกษียณอายุราชการในปr พ.ศ. 2564  

  เกิดเหตุการณ@สำคัญคือการแพรTระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งสTงผลกระทบกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

อาจารย@  

  ดังน้ันกรรมการบริหารหลักสูตรจึงวางแผนดLานอัตรากำลังดังตTอไปน้ี  

การวางแผน (P)  

 อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLรTวมกันวางแผนระบบบริหารอาจารย@ โดยไดLรTวมกันทบทวนบทบาทหนLาที่ของอาจารย@

ประจำหลักสูตรจากผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารหลักสูตร ผลการประกัน

คุณภาพหลักสูตร ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การฝoกอบรมพัฒนาตนเอง การนำความรูLที่ไดLจากการฝoกอบรม

มาใชLประโยชน@ ดังตTอไปน้ี 

1. การจัดภาระงานสอนใหLตรงกับความชำนาญ และเกลี่ยภาระงานสอนอยTางเปHนธรรม โดยไดLมีการประชุม

พิจารณาภาระงานสอนและวิชาสอนของอาจารย@ในหลักสูตรเพื่อใหLมีความสอดคลLองกับความถนัด จำนวน

ภาระงานสอนและแผนการพัฒนาอาจารย@แตTละคน โดยการดำเนินการวางแผนอยTางตTอเน่ืองในทุก ๆ ปr 

2. มีการแบTงการปฏิบัติหนLาที่ของอาจารย@ในหลักสูตรเปHนกรรมการฝ�ายตTาง ๆ ของคณะฯ ตามความถนัดของ

ตน 

3. วางแผนแกLป�ญหาอัตรากำลังทดแทนอาจารย@ประจำหลักสูตรแทน อ.ดร.พิพัฒน@ ลิมปนะพิทยาธร ซึ่งจะ

เกษียณอายุราชการในปr พ.ศ. 2564 โดยแผนแกLป�ญหาอัตรากำลังดังกลTาวสอดรับกับการปรับปรุงหลักสูตร 

พ.ศ. 2564 ซึ่งไดLจัดทำเปHนสาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@เชิงอุตสาหกรรมโดยเอกเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร@รTวมกับวิชาเอกฟlสิกส@ประยุกต@ สTงผลใหLตLองการอาจารย@จากหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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ป�จจุบันเพียง 3 คน  

4. มีการสรLางความพรLอมดLานวัสดุ อุปกรณ@การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนภาระงานดLานการเรียนการ

สอนของอาจารย@ 

5. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศชTวยระบบบริหารจัดการ 

6.  ในระหวTางปrการศึกษา 2563 ไดLเกิดการแพรTระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งสTงผลกระทบกับการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของอาจารย@ ดังนั้นอาจารย@ประจำหลักสูตรจึงไดLรTวมกันวางแผนรองรับสถานการณ@การแพรTระบาด

ของโรคติดตTอดังกลTาว โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อ Covid-19 ของ

มหาวิทยาลัยและจังหวัดสงขลา 

   

การดำเนินการ (D) 

1. อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLรับการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความชำนาญของอาจารย@ผูLสอน และมีการเกล่ีย

จำนวนภาระงานสอนใหLมีความเหมาะสมตTอสถานการณ@  

2. อาจารย@ในหลักสูตรมีสTวนรTวมในการเปHนกรรมการประจำฝ�ายตามหนLาท่ีดLานวิชาการ วิจัย และ พัฒนา

นักศึกษา ตามความถนัดของตน 

3. จัดงบประมาณเพ่ือสรLางความพรLอมดLานวัสดุอุปกรณ@ เคร่ืองมือ และส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ

สอนของอาจารย@ 

4. นำระบบสารสนเทศ เชTน google calendar และ google document มาใชLในการบริหารจัดการ 

6. ไดLดำเนินการตามแผนเพื่อรองรับเหตุการณ@การระบาดของ Covid-19 โดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรการ

ป�องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดสงขลา เชTน การกำหนดใหLมีการ

ทำงานแบบ work from home การเรียนการสอนผTานออนไลน@ การสTงเอกสารผTานระบบ e-doc มีการ

กำหนดเสLนทางการเดินในอาคารเรียนเพ่ือรักษาระยะหTางระหวTางบุคคล จุดบริการเจลลLางมือฆTาเช้ือ และวัด

อุณหภูมิกTอนเขLาอาคาร  

 

 การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLมีระบบการบริหารอาจารย@ประจำหลักสูตรอยTางมี

ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังน้ี  

 จากการวางแผนการดำเนินการดLานภาระงานสอนและการแบTงหนLาที่กรรมการหลักสูตรเปHนกรรมการฝ�าย

ตTาง ๆ ตามความถนัดของตนโดยสอดคลLองกับกรรมการฝ�ายตTาง ๆ ของคณะฯ รวมทั้งการสรLางความพรLอมดLานวัสดุ 

อุปกรณ@ และการนำเอาระบบสารสนเทศมาใชLในการบริหารจัดการทำใหLเกิดความพึงพอใจของอาจารย@ตTอหลักสูตร

และการบริหารหลักสูตรซ่ึงไดLรายงานไวLในหัวขLอ 4.3 จัดอยูTในระดับมากท่ีสุด    

  นอกจากนั้นจากการดำเนินการตามแผนเพื่อรองรับเหตุการณ@ระบาดของ Covid-19 โดยยึดแนวปฏิบัติตาม

มาตรการป�องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ Covid-19 สTงผลทำใหLไมTพบผูLติดเชื้อที่เปHนอาจารย@ บุคลากรและนักศึกษา

ของหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

  หลักสูตรยังคงไวLซ่ึงแผนระบบบริหารอาจารย@และใชLเปHนขLอมูลในการปรับปรุงการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ 

ในลำดับตTอไป หากไมTมีสถานการณ@หรือผลกระทบภายนอกทำใหLเกิดการเปล่ียนแปลง 

การสWงเสริมและพัฒนาอาจารยZ 

เปcาประสงคZ เพ่ือเพ่ิมจำนวนอาจารยZท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานวิชาการ 

         ในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLใชLระบบการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ โดยมี

รายละเอียดการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ ดังน้ี 

การวางแผน (P) 

   การวางแผนในดLานพัฒนาคุณวุฒิและตำแหนTงทางวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ได้จัดสรร

งบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ

ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ และอาจารย์ในหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ทำงานตามความชำนาญของแต่ละคน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการวางแผนดังต่อไปน้ี 

1. วางแผนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
อบรมเพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด  

2. วางแผนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดสรรงบประมาณในส่วนของการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์และบุคลากรในหลักสูตรเพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย 

3. วางแผนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิจัยและวิชาการ โดยการพัฒนาโครงการวิจัยเร่ือง New 

eco-efficient constructing  materials from waste polyethylene terephthalate (PET) and 

renewable resources ร่วมกับ Université de Nantes โดยมี ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ เป็นหัวหน้า

โครงการฝ่ายไทยและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ร่วมโครงการ 

4. ได้มีการวางแผนเพื่อเสริมจุดแข็งโดยทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ ตามแนวทางเสริมจุดแข็งในรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2562   

การดำเนินการ (D) 

1. หลักสูตรรTวมกับคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี ไดLจัดโครงการอบรมเพ่ือสTงเสริมใหLอาจารย@ประจำ

หลักสูตร เขLาสูTตำแหนTงทางวิชาการ และ การอบรมพัฒนาทักษะดLานตTาง ๆ เชTน การวิจัย การตีพิมพ@

เผยแพรT ฯลฯ รวมท้ังทำกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูL (KM) แนะนำเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ@  

2. หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@รTวมกับคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีต้ังงบประมาณในการพัฒนา

อาจารย@ เชTน การอบรมและการสัมมนาตTาง ๆ เปHนตLน  ซ่ึงเก่ียวขLองกับสาขาวิชาท่ีเปlดสอนในหลักสูตร ปrละ 

10,000 บาทตTอคน และนอกจากน้ันยังทำขLอตกลงกับคณะฯ ในการสนับสนุนสTวนของการนำเสนอเผยแพรT

ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณท้ังหมด ตามประกาศคณะ

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี เร่ือง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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3. ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ อาจารย@ประจำหลักสูตรสามารถย่ืนขLอเสนอโครงการวิจัยรTวมภายใตLความรTวมมือ

ดLานอุดมศึกษาและการวิจัยระหวTางไทย-ฝร่ังเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher 

Education and Research) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. และรัฐบาลฝร่ังเศส โดย

โครงการวิจัยดังกลTาวเกิดข้ึนภายใตLความรTวมมือกับ Université de Nantes 

4. ในชTวงปrการศึกษา 2561-2563 อาจารย@ประจำหลักสูตรเร่ิมมีผลงานวิจัยท่ีหนTวยงานหรือองค@กร

ระดับชาติใหLดำเนินการซ่ึงเปHนผลงานวิจัยท่ีนำไปใชLในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพของงานวิจัยท่ี

สามารถนำไปใชLประโยชน@ไดL ไดLแกT 

เรื่อง ผูxรับผิดชอบโครงการ/หัวหนxาโครงการ แหล<งทุน 

การศึกษาการลดน้ำหนักไมxเทียม ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ สวทช. 

การพัฒนาสมบัติของไมxเทียมน้ำหนัก

เบา 

ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ สวทช. 

 

และในปr 2564 ไดLมีบริษัทใหLความสนใจที่จะดำเนินโครงการวิจัยเพื่อใชLประโยชน@ในการพัฒนาผลิตภัณฑ@

ของบริษัทเชTนเดียวกัน ซึ่งกำลังดำเนินการในสTวนของการวินิจฉัยป�ญหาเบื้องตLนของบริษัทเพื่อนำไปสูTการ

พัฒนาโครงการในข้ันตอนตTอไป 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

จากการติดตามผลการดำเนินการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ พบวTา 

1. อาจารย@มีความความรูLความสามารถในการตีพิมพ@ผลงานวิจัยมากขึ้น โดยจากการเปรียบเทียบกับผลการ

ดำเนินงานในปr 2560-2561 (ซึ ่งสTวนใหญTมักเปHนผลงานวิจัยที ่ไดLรับการเผยแพรTในที ่ประชุมวิชาการ

ระดับประเทศ) พบวTาปr 2562-2563 มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย@ในหลักสูตรไดLรับการเผยแพรTใน

วารสารระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน (รายละเอียดปรากฏในตัวบTงช้ีท่ี 4.2) และนอกจากน้ันยังมีบทความ

วิจัย (manuscript) ท่ีอยูTในกระบวนการพิจารณา (Review) จากสำนักพิมพ@ตTางประเทศอีก 2 เร่ือง  

2.   ผลจากการตีพิมพ@เผยแพรTผลงานวิจัยสTงผลใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรไดLรับเชิญเปHนผูLทรงคุณวุฒิในการ

 ประเมินบทความวิจัย (reviewer) ของวารสารวิชาการของสำนักพิมพ@ในและตTางประเทศ รวมท้ังการ

 ประชุมวิชาการตTาง ฯ อยTางตTอเน่ือง 

3.   ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญไดLรับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยรTวมภายใตLความรTวมมือดLานอุดมศึกษาและ

 การวิจัยระหวTางไทย-ฝร่ังเศส  

4. จากการดำเนินการดLานการสTงเสริมและพัฒนาอาจารย@ของหลักสูตรสTงผลใหL ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ 

 ไดLรับพระราชทานโลTรางวัลนักวิจัยดีเดTนประจำปr 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     

 “ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 6” จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขLองกับการสังเคราะห@วัสดุพอลิเมอร@จากสารต้ังตLนท่ีไดLจาก

 ธรรมชาติและพลาสติกท่ีใชLแลLว การขยายเครือขTายวิจัยโดยสรLางความรTวมมือกับตTางประเทศและการใชLองค@

ความรูLจากการวิจัยเพ่ือชTวยชุมชนและผูLประกอบการภาคอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ@ 
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การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLมีการพัฒนาตนเองอยTางเห็นไดLชัดเจนโดยเฉพาะอยTางยิ่งดLานผลงานวิจัยและใน

ดLานการสTงเสริมการศึกษาตTอ และพบวTาอาจารย@มีความพอใจในผลการดำเนินงานดังกลTาว จึงยังคงไวLซ่ึง

แผนการดำเนินงานดังกลTาวหากไมTมีสถานการณ@หรือผลกระทบภายนอกทำใหLเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

 

หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

4.1-1-1    คำส่ังแตTงต้ังกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1-1-2    สมอ.08 เพ่ือขอเปล่ียนแปลงกรรมการประจำหลักสูตร 

4.1-1-3    ประกาศสอบคัดเลือกทุนกระทรวง อว. ตามความตLองการของหลักสูตร 

4.1-2-1    ประกาศทุนโครงการวิจัยรTวมภายใตLความรTวมมือไทย-ฝร่ังเศส   

4.1-3-3    คำส่ังโครงการสัมมนา KM มุTงสูTการจัดการความรูLดLานวิจัย การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ@ในวารสารระดับ 

             นานาชาติ 

4.1-3-4   หลักฐานการทำวิจัยเพ่ือสนองความตLองการของภาคอุตสาหกรรม 

4.1-3-5   หลักฐานการเชิญอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรเปHน reviewer ของวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ 

4.1-3-6   ภาพโลTรางวัลนักวิจัยดีเดTนประจำปr 2563 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 

เปcาหมาย 

2563 
ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

  2561  2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย@ 4 คะแนน   4 คะแนน  4 คะแนน  4 คะแนน ü   

 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 4.1 

จุดแข็ง 

หลักสูตรสามารถดำเนินการตามแผนงานโดยไดLผลผลิต มีผลการดำเนินงานท่ีดีข้ึน และไดLรับความพึงพอใจจาก

กรรมการประจำหลักสูตร 

 มีการดำเนินการความรTวมมือกับตTางประเทศในการพัฒนาอาจารย@ดLานการเรียนการสอนและวิจัย 

 มีผลการดำเนินงานดLานวิจัยท่ีชัดเจนโดยพิจารณาไดLจากอาจารย@ประจำหลักสูตรม่ีผลงงานวิจัยท่ีหนTวยงานหรือ

องค@กรระดับชาติวTาจLางใหLดำเนินการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สTงเสริมและกระตุLนใหLอาจารย@มีผลงานวิจัยเผยแพรTในรูปแบบงานตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

และทำผลงานวิชาการเพ่ือกำหนดตำแหนTงทางวิชาการ 

 

ตัวบWงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยZ 
 

ชนิดของตัวบWงช้ี ป�จจัยนำเขLา 
 

4.2.1 ร>อยละของอาจารยZประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : ผูLชTวยศาสตรจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ โทรศัพท@  : 081-9635596 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี หม่ืนพล    โทรศัพท@  : 089-5993718 

 

เกณฑZการประเมิน 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     

 

 
จำนวนอาจารย)ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรทั้งหมด 
X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดLรับหรือเทียบเทTาตามหลักเกณฑ@การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหLมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปrการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชL

คุณวุฒิอื่นเทียบเทTาคุณวุฒิปริญญาเอกไดLสำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวTาทั้งนี้ตLองไดLรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงาน แหลWงตรวจสอบเอกสาร 

ในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@มีอาจารย@

ประจำ 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จำนวน  4 คน คิดเปHนรLอยละ 80 ซ่ึง

คิดเปHน 5 คะแนน 

4.2.1-0-1 จำนวนอาจารย@ประจำท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณคWาร>อยละของอาจารยZประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธZ 

 
ตัวต้ัง 

จำนวนอาจารย@ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ตัวหาร 

จำนวนอาจารย@ประจำหลักสูตรท้ังหมด 

ตัวคูณ 

X 100 

4 5 

 

4X 100 

5 

รLอยละ 

80 

 

 

2. แปลงคWาร>อยละท่ีคำนวณได>ในข>อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธZ 

 

ตัวต้ัง 

คWาร>อยละของอาจารยZประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก (ท่ีไดLจากขLอ 1) 

ตัวหาร 

เกณฑ@ท่ีกำหนดใหL

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  

X 5 

 

80 ป.ตรี  20 

ป.โท 60 

80X 5 

20 

 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

รLอยละของอาจารย@ประจำ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

รLอยละ 60 รLอยละ 40 

 5 คะแนน 

รLอยละ 60 

5 คะแนน 

รLอยละ 80 

5 คะแนน 

 ü   

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 4.2.1  

จุดแข็ง 

1. มีอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ@มาตรฐาน 

2. มีแผนพัฒนาอาจารย@และมีการดำเนินการตามแผนจนบรรลุเป�าหมาย 

3. มีแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย@ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและใกลLเกษียณ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

           จัดทำแนวปฏิบัติในการพัฒนาอาจารย@ใหLมีวุฒิปริญญาเอก 

จุดท่ีควรพัฒนา 

           เพ่ิมจำนวนอาจารย@ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ือทดแทนอาจารย@ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและใกลLเกษียณ 

 

4.2.2 ร>อยละของอาจารยZประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนWงทางวิชาการ 
 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ โทรศัพท@  : 081-9635596 

ผูLจัดเก็บขLอมูล : นางวรรณฤดี หม่ืนพล   โทรศัพท@  : 089-5993718 

 

เกณฑZการประเมิน 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 

  

  
จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนBงทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรทั้งหมด X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

 
 

2. แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนท่ีไดL=  

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน แหลWงตรวจสอบเอกสาร 

ในปrการศึกษา 2563 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@ 

  

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณคWาร>อยละของอาจารยZประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนWงทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธZ 

 
ตัวต้ัง 

จำนวนอาจารย)ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนBงทางวิชาการ 
ตัวหาร 

จำนวนอาจารย)ประจำหลักสูตรท้ังหมด 
ตัวคูณ 

X 100 

1 5 

 

1X 100 

5 

รLอยละ 

20 

2. แปลงคWาร>อยละท่ีคำนวณได>ในข>อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธZ 

 

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 

 

 

 

 

 
รDอยละของอาจารย)ประจำหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนBงทางวิชาการ 
รDอยละของอาจารย)ประจำหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนBงทางวิชาการที่กำหนดใหDเปGนคะแนนเต็ม 5 X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561  2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

รLอยละของอาจารย@

ประจำหลักสูตรท่ีดำรง

ตำแหนTงทางวิชาการ 

รLอยละ 60 รLอยละ 20 

1.67 คะแนน 

รLอยละ 20  

1.67 คะแนน 

รLอยละ 20 

1.67 คะแนน 

  

 

ü   

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 4.2.2  

จุดท่ีควรพัฒนา 

เพ่ิมจำนวนอาจารย@ท่ีดำรงตำแหนTงวิชาการ 

ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สTงเสริมใหLอาจารย@ไดLเขLารTวมโครงการอบรมเพ่ือเขLาสูTตำแหนTงทางวิชาการอยTางตTอเน่ือง 

2. จัดทำระบบพ่ีเล้ียงใหLคำแนะนำกับอาจารย@ท่ีกำลังดำเนินการเขLาสูTตำแหนTงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยZประจำหลักสูตร 
 

เกณฑZการประเมิน  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คTารLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ี

กำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คTารLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตรท่ี

กำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรคำนวณ 

1. คำนวณรLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีไดL  =  

 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

คWาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ@ท่ีตีพิมพ@ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

 
ผลรวมถBวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย)ประจำหลกัสูตร 
จำนวนอาจารย)ประจำหลกัสูตรทั้งหมด 
 

 X 100 

X 5 ร[อยละของผลรวมถ]วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยSประจำหลักสูตร 
ร[อยละของผลรวมถ]วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยSประจำหลักสูตรที่กำหนดให[เป`นคะแนนเต็ม  5 
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- 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 

- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดLรับการประเมินผTานเกณฑ@การขอตำแหนTงวิชาการแลLว ไดLแกT 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูL 

ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ผลงานวิชาการรับใชLสังคม 

กรณีศึกษา 

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟต@แวร@ 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 
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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 
 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร>างสรรคZ ดังน้ี 

คWาน้ำหนัก 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 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@  มีผลงานวิชาการของ

อาจารย@ จำนวน 13 เรื่อง  เปHนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 1 เรื่อง บทความวิจัยที่ไดLรับการตีพิมพ@ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 10 เรื่อง มี

ผลรวมถTวงน้ำหนักคิดเปHนรLอยละ 92  คิดเปHน 5 คะแนน 

 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณคWาร>อยละของผลรวมถWวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยZประจำหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธZ 

 

ตัวต้ัง 

ผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารย@ประจำหลักสูตร 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย)ประจำหลักสูตรท้ังหมด 

ตัวคูณ 

X 100 

4.6 5 

 

4.6X 100 

5 

รLอยละ 

92 
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2.  แปลงคWาร>อยละท่ีคำนวณได>ในข>อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธZ 

 

ตัวต้ัง 

 รLอยละของผลรวมถTวงน้ำหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารย@ประจำหลักสูตร (ท่ีไดLจาก

ขLอ 1) 

ตัวหาร 

เกณฑ@ท่ีกำหนดใหL

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  

X 5 

 

92 ป.ตรี 20 

ป.โท 40 

92X 5 

20 

5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 

 

2562 

 

2563 

 
บรรลุ ไมWบรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย@ 

ประจำหลักสูตร 

รLอยละ 

100 

ผลรวมถTวง

น้ำหนัก  

รLอยละ 128 

เทTากับ 5 

คะแนน 

ผลรวมถTวง

น้ำหนัก 

รLอยละ 124 

เทTากับ 5 

คะแนน 

ผลรวมถTวง

น้ำหนัก  

รLอยละ 92 

เทTากับ 5 

คะแนน 

 ü   

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 4.2.3 

1. มีจำนวนผลงานวิชาการตามเกณฑ@มาตรฐานไดLผลรวมถTวงน้ำหนัก รLอยละ 100 

2. อาจารย@ในหลักสูตรไดLรับพัฒนาโดยการอบรมและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูL (KM) ในดLานการตีพิมพ@เผยแพรTเพ่ือ

ชTวยเพ่ิมจำนวนอาจารย@ในหลักสูตรท่ีมีผลงานตีพิมพ@เผยแพรTมากข้ึนกวTาปr 2563 

3. ในชTวงปr 2562 และ 2563 มีผลรวมถTวงน้ำหนักลดลง เนื่องจากจำนวนผลงานวิชาการรวมนLอยลง แตTมีจำนวน

ผลงานวิจัยในลักษณะงานตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏในฐานขLอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. มากขึ้นเมื่อเทียบกับการดำเนินงานในปr 2561 (ซึ่งสTวนใหญTเปHนเพียงผลงานผลงานวิจัยที่ไดLรับการ

เผยแพรTในท่ีประชุมวิชาการ) แสดงใหLเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยท่ีดีข้ึน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สนับสนุนใหLอาจารย@ไดLยกระดับการทำผลงานจากการประชุมวิชาการเปHนการตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติข้ึน 

2. สTงเสริมใหLอาจารย@ประจำหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการ 
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หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย : 

ผลงานวิจัยท่ีได>รับการตีพิมพZเผยแพรW 

หมาย 

เลข 

ช่ือ-สกุล ช่ือผลงาน แหลWงตีพิมพZ/เผยแพรW 

วัน-เดือน-ปV 

สถานท่ี 

คWา

น้ำหนัก 

4.2.3-2-1 ผศ.ดร.พลพัฒน@ รวมเจริญ 

ดร.ปุรินทร จันทร@เลิศ 

Sound absorption 

properties of rigid 

polyurethane foam 

composites with rubber-

wood sawdust as a 

natural filler 

Journal of Physics: 

Conference Series 

Volume 1765 29 January 

2021 P.012062  

1.0 

4.2.3-2-2 ดร.สิริพรบริรักวิสิฐศักด์ิ The use of relative 

potential risk as a 

prioritization tool for 

household WEEE 

management in Thailand 

Journal of Material 

Cycles and Waste 

Management   Volume 

23 Issue 1, January 2021 

 

1.0 

4.2.3-2-3 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

สุนิสา หัวนา 

มัณฑนา สงไข 

การศึกษาความเปHนไปไดLใน

การใชLน้ำมันท่ีไดLจากพืชเปHน

น้ำมันชTวยแปรรูปสำหรับการ

ผลิตยางธรรมชาติคอมพาวด@ 

วารสารเกษตรพระจอมเกลLา 

ปrท่ี 38 ฉบับท่ี 4  

ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

หนLา.434-440 

0.6 

 

4.2.3-2-4 ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักด์ิ ลักษณะทางกายภาพของไม

โคร พลาสติกท่ีปนเป©ªอนใน

หาดทรายตามแนวชายฝ�«งของ

ตำบลเขารูปชLางและตำบล

เกาะแตLว อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา 

มหกรรมงานวิจัยแหTงชาติ

2563 (Thailand Research 

Expo 2020) 

1-7 สิงหาคม 2563 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด@ 

และบางกอกคอนเวนชันเซ็น 

เตอร@ 

0.2 

4.2.3-2-5 อ.รัฐพงษ@ หนูหมาด 

อนิดา เพ็ชรแกLว 

เจษฎา พัชรสิทธ์ิ 

สมบัติยางผสม NR/NBR ท่ีใชL

ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ@เปHน

สารเพ่ิมความเขLากันไดLเพ่ือใชL

ผลิตยางโอริงสำหรับเคร่ืองป�«น

แยกน้ำยางขLน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 

31 ประจำปr 2564 หนLา 348-

355 

0.2 
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4.2.3-2-6 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

ณัฐกานต@ หมันนาเกลือ 

ไรฮานา เจะแตะ 

พฤติกรรมการผTอนคลาย

ความเคLนของยางคอมพาวด@

โดยใชLเคร่ืองทดสอบความ

หนืดมูนน่ี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

คร้ังท่ี 12  

9-10 กรกฎาคม 2563        

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม หนLา 284-291 

 

0.2 

4.2.3-2-7 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

สุพัตรา ตูLดำ 

ฟาตีฮะห@ แดวอสนุง 

การศึกษาเปรียบเทียบ

ความเร็วในการผิดรูปต่ำและ

สูงตTอการอTอนตัวของความ

เคLนและพลังงานสูญหายของ

ยางธรรมชาติวัลคาไนซ@ผสม

สารตัวเติม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

คร้ังท่ี 12  

9-10 กรกฎาคม 2563        

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม หนLา 314-322 

 

0.2 

4.2.3-2-8 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

มัณฑนา สงไข 

สุนิสา หัวนา 

ความสามารถในการแปรรูป 

ลักษณะการวัลคาไนซ@ และ

สมบัติทางกายภาพของยาง

ธรรมชาติท่ีใชLน้ำมันปาล@มเปHน

น้ำมันชTวยแปรรูป  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

คร้ังท่ี 12  

9-10 กรกฎาคม 2563        

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม หนLา 122-130 

 

0.2 

4.2.3-2-9 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

นฤปนาท พลเมือง 

วาสนา หมัดลTาเตะ 

การเส่ือมสภาพของยาง

ธรรมชาติผสมแป�งขLาวเหนียว  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

คร้ังท่ี 12  

9-10 กรกฎาคม 2563        

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม หนLา 139-147 

0.2 

4.2.3-2-10 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

ณฐมน เสมือนคิด 

นฤปนาถ พลเมือง 

สมบัติทางกายภาพและการ

เส่ือมสภาพของยางธรรมชาติ

ผสมแป�งขLาวโพด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ คร้ังท่ี 4 

7 มกราคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย@ หนLา 574-583 

0.2 

4.2.3-2-11 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

สุพัตรา ตูLดำ 

ฟาตีฮะห@ แดวอสนุง 

อิทธิพลของความเร็วในการ

ผิดรูปตTอการอTอนตัวของ

ความเคLนและพลังงานสูญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังท่ี 7 

25 กุมภาพันธ@ 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

0.2 
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หายของยางธรรมชาติวัลคา

ไนซ@ผสมสารตัวเติม 

หนLา 1521-1529 

4.2.3-2-12 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

วาสนา หมัดลTาเตะ 

นุสรา บุญคง 

อิทธิพลของปริมาณเขมTาดำ

ตTอการผTอนคลายความเคLน

ของยางคอมพาวด@โดยใชL

เคร่ืองทดสอบความหนืดมูนน่ี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ดLานวิทยาศาสตร@เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม คร้ังท่ี 3 

หนLา 555-562 

0.2 

4.2.3-2-13 ดร.วัชรินทร@ สายน้ำใส 

ชาวดี ปะตาเระ 

อดิศักด์ิ เหมือนจันทร@ 

ผลของสัดสTวนการผสมตTอ

ลักษณะการวัลคาไนซ@ สมบัติ

ดLานการดึง และ พลังงานสูญ

หายของยางผสมระหวTางยาง

ธรรมชาติและยางเอสบีอาร@ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ดLานวิทยาศาสตร@เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม คร้ังท่ี 3 

หนLา 1-10 

0.2 

 

ตัวบWงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยZ 
 

ชนิดของตัวบWงช้ี ผลลัพธ@(O) 
 

คำอธิบายตัวบWงช้ี ผลการประกันคุณภาพตLองนำไปสูTการมีอัตรากำลังอาจารย@ใหLมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาท่ี

รับเขLาในหลักสูตร อัตราคงอยูTของอาจารย@สูง และอาจารย@มีความพึงพอใจตTอการบริหารหลักสูตรใน

การรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงช้ีน้ีใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น

ดังตTอไปน้ี 

- การคงอยูWของอาจารยZ 

- ความพึงพอใจของอาจารยZ 
 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี : ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@  รวมเจริญ  โทรศัพท@  : 081-9635596 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี หม่ืนพล    โทรศัพท@  : 089-5993718 
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เกณฑZการประเมิน   

(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

คำอธิบายในตัว

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 

การคงอยูWของอาจารยZ 

- อัตราการคงอยูTของอาจารย@ประจำหลักสูตรในปrการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน แมLวTาหลักสูตรจะมีการ

เปล่ียนแปลงอาจารย@ประจำหลักสูตรในบางคน แตTอาจารย@ประจำหลักสูตรทุกคนก็ไดLดำเนินการบริหารงานครบ หรือ

มีการคงอยูT คิดเปHนรLอยละ 100 ดังรายช่ือตTอไปน้ี 

ลำดับ ป�การศึกษา 2561 ป�การศึกษา 2562 ป�การศึกษา 2563 
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1. อ.ดร.พิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร อ.ดร.พิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร อ.ดร.พิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร 

2. อ.วัชรินทรM สายน้ำใส อ.ดร.วัชรินทรM สายน้ำใส อ.ดร.วัชรินทรM สายน้ำใส 

3. ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ 

4. อ.รัฐพงษM หนูหมาด อ.เอกฤกษM พุ<มนก อ.เอกฤกษM พุ<มนก 

5. อ.เอกฤกษM พุ<มนก อ.ดร. สุวิมล ศิริวงศM อ.ดร. สุวิมล ศิริวงศM/ 

อ.ดร.สิริพรบริรักวิสิฐศักด์ิ 

การคงอยู<(%) 100 100 100 
 

- จำนวนอาจารย@เพียงพอตTอการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

ความพึงพอใจของอาจารยZ 

   ความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมากคิดเปHน 5.00 คะแนน โดย

สามารถจำแนกเปHนประเด็นไดL ดังน้ี 

   1.  ความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารหลักสูตรอยูTในระดับมากที่สุด คิดเปHน 5.00 คะแนน 

เพ่ิมข้ึนจากปr 2561 0.44 คะแนน และ ปr 2562 0.00 คะแนน 

  2. ความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL อยูTในระดับมากที่สุด คิดเปHน 5.00 คะแนน 

เพ่ิมข้ึนจากปr 2561 0.65 คะแนน และปr 2562 0.01 คะแนน 
 

 

หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

4.3-0-1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารจัดการหลักสูตร ปrการศึกษา 2563 

4.3-0-2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย@ประจำหลักสูตรตTอการบริหารจัดการหลักสูตร ปrการศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย@ 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน ü  

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 4.3  

จุดท่ีควรพัฒนา 

       จากการดำเนินการท่ีผTานมา พบวTาอาจารย@ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจตTอการบริหารหลักสูตร จึงยังคงไวLซ่ึงวิธีการ

บริหารหลักสูตร 

ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

       จัดประชุมหรือหาวิธีการรับฟ�งขLอเสนอแนะเพ่ือหาส่ิงท่ีควรปรับปรุง/พัฒนา 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ข>อมูลนักศึกษาท่ีรับเข>า/จำนวนนักศึกษาคงอยูW  

 

ปีรับเข้า 
จำนวน

รับเข้า 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามปีการศึกษา สำเร็จ

การศึกษา

ท้ังหมด 

จำนวนท่ี

คงอยู่ 

จำนวน

พ้นสภาพ 

อัตรา 
สำเร็จ 

อัตราคง 
อยู่ 

2560 2561 2562 2563 

2558 9 - - 1 - 1 2 6 11.11 % 33.33 % 

2559 20 - - - 9 9 2 9 45.00 % 55.00 % 

2560 13 - - - - 0 11 2 0.00 % 84.61 % 

2561 3 - - - - 0 2 2 0.00 % 66.67 % 

2562 7 - - - - 0 4 3 0.00 % 57.14 % 

2563 0 - - - - 0 - - - - 

รวม 53 - - 1 9 
10 

21 22 
34.48 

% 

58.49 

% 

 

2. ปoจจัย/ท่ีมีผลตWอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

- จากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ@หลักสูตรทำใหLทราบวTานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจดLานการเรียน

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีนLอยลง 
 

3. จำนวนและรJอยละนักศึกษาท่ีสอบผ%านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต%ละป\ 

ช้ันป\ท่ี 
จำนวนนักศึกษาคงอยู% (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1 9 20 13  4 7  0 

2 6 13 11 2 4  - 

3 3 12 11 2 - - 

4 3 12 11 - - - 

รวม 11 2 11 2 4 0 

ร:อยละของนักศึกษาท่ี

สอบผWานตามแผน

กำหนดการศึกษา 

100 % 100 % 100 % 100 % 57.14 % 0.00 
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4. อัตราการเปล่ียนแปลงจำนวนนักศึกษาในแตWละปVการศึกษา 

    สัดสTวนของนักศึกษาที่สอบผTานตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตTอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษา

ท้ังหมดของรุTนในปrท่ีผTานมา 

รหัส 634236 ไมTมีนักศึกษาช้ันปrท่ี 1  

รหัส 624236 นักศึกษาช้ันปrท่ี 2 ท่ีเรียนตTอช้ันปrท่ี 3  รLอยละ 57.14 

รหัส 614236 นักศึกษาช้ันปrท่ี 3 ท่ีเรียนตTอช้ันปrท่ี 4  รLอยละ 100 

รหัส 604236 นักศึกษาช้ันปrท่ี 4 ท่ีเรียนตTอช้ันปrท่ี 5  รLอยละ 100 
 

5. จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปVท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรท่ีรายงาน)   - คน 

5.1 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษากTอนกำหนดเวลาของหลักสูตร        - คน 

5.2 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร     - คน 

5.3 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร     - คน 

5.4 จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำสำเร็จการศึกษาในรอบปrการประเมินจำนวน 2 คน 

 

6. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 

6.1  รLอยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รLอยละ 0 

 คำนวณจากขLอ 5.2 และจำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขLาในรุTนน้ัน 

6.2  ขLอสังเกตเก่ียวกับป�จจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยTางเดTนชัดตTอการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 รายงานขLอสังเกตป�จจัยในการสำเร็จการศึกษา 

   1) การเรียนไมTเปHนไปตามแผนท่ีกำหนด 

2) เน่ืองจากมีสถานการณ@ COVID-19 ระบาด 

 

องคZประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูTกับป�จจัยสำคัญป�จจัยหนึ่งคือนักศึกษา 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 
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1. กลุTมทักษะการเรียนรูLและนวัตกรรมไดLแกT (1) การคิดเชิงวิพากษ@และการแกLป�ญหา (critical thinking and 

problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรLางสรรค@ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความ

รTวมมือกัน (communication and collaboration) 

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 

 

33ตัวบWงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ  

รอบวงปVการเก็บข>อมูล ปrการศึกษา 

คำอธิบายตัวบWงช้ี   

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขLาศึกษาในหลักสูตรเปHนป�จจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แตTละหลักสูตรจะมี

แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเปHนตLองมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลLองกับลักษณะธรรมชาติ

ของหลักสูตร  การกำหนดเกณฑ@ที่ใชLในการคัดเลือกตLองมีความโปรTงใส ชัดเจน และสอดคลLองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี

กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชLในการคัดเลือก ขLอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหLไดLนักศึกษาที่มีความพรLอมทางป�ญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุTงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหLสามารถสำเร็จการศึกษาไดLตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกำหนด 

 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหL

ครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให>ทราบวWาอยูWในระดับคะแนนใด ให>พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีทำให>ได>นักศึกษาท่ีมีความพร>อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
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ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี : อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด โทรศัพท@  :  087-2896645 

ผูLจัดเก็บขLอมูล : นางวรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089-5993718 

เกณฑZการประเมิน   

(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 

เปcาประสงคZ (O) 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ตั้งเป�าในการรับนักศึกษาชั้นปrที่ 1 ประจำปr

การศึกษา 2563 จำนวน 30 คน 

การวางแผน (P) 

       เม่ือการรับเขLานักศึกษาปrการศึกษา 2563 เสร็จส้ิน มีนักศึกษาสมัครเขLาเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

จำนวน 2 คน ซึ่งไมTเปHนไปตามแผนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงประชุมเพื่อแกLป�ญหาในเรื่องน้ี 

นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรก็ไดLเขLารTวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารคณะ และรTวมกับมหาวิทยาลัยโดยประสานงาน

ผTานสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วางแผนในการจัดทำเอกสารกำหนดเงื่อนไขในการรับนักศึกษาเพิ่มเติม โดย

การจัดทำ สมอ.08 วTาดLวยการเพิ่มคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (แผนการเรียนชTางอุตสาหกรรมทุกสาขา) ใหL

มีสิทธ์ิสมัครเขLาศึกษาในปrการศึกษา 2563 ดังน้ัน คุณสมบัติของผูLมีสิทธ์ิสมัครเขLาศึกษา จึงเปHนดังน้ี 

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร@-คณิตศาสตร@ 
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ผลการดำเนินงาน 

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทTา (แผนการเรียนอุตสาหกรรมยาง)  

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (แผนการเรียนชTางอุตสาหกรรมทุกสาขา)  

- มีคุณสมบัติอ่ืนครบถLวนตามประกาศหรือขLอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วTาดLวยการจัดการศึกษาระดับ

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

จากการประชุมอาจารย@ประจำหลักสูตรยังวิเคราะห@ไดLวTาสาเหตุป�ญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกวTา

เป�าหมายมาก จึงจำเปHนตLองประชาสัมพันธ@หลักสูตรไปยังโรงเรียนตTาง ๆ ใหLมากขึ้น ทางหลักสูตรฯ รTวมกับทางคณะฯ จึง

วางแผนการออกไปประชาสัมพันธ@หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนตTาง ๆ ในจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และพัทลุงมากขึ้นในปr

การศึกษา 2564 

 

การดำเนินการ (D) 

          หลักสูตรไดLมีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อกำหนดจำนวนรับนักศึกษาประจำปrการศึกษา 2563 

ซึ่งจะพิจารณาตามเป�าหมายจำนวนรับนักศึกษาตามแผนของหลักสูตรจำนวน 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 ท้ังน้ีการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาในปrการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยไดL

มีการปรับปรุงและพัฒนาการรับสมัครนักศึกษาตามรอบการรับสมัครโดยกระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอนดังน้ี 

 

• มีการนำระบบกลไกไปสู%การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

รอบการรับสมัครนักศึกษาปV 2563 

รอบท่ี 1 รอบ portfolio 

1) รอบท่ี 1 Portfolio คร้ังท่ี 1 

2) รอบท่ี 1 Portfolio คร้ังท่ี 2 

รอบท่ี 2 รอบโควตา 

1) โควตาครูแนะแนว 

2) โควตาพิเศษสำหรับผูLมีคุณธรรม จริยธรรม 

3) โควตาสมาคมสมาพันธ@โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

4) โควตากีฬาและผูLมีความสามารถพิเศษ คร้ังท่ี 1 

5) โควตากีฬาและผูLมีความสามารถพิเศษ (ไมTมีคณะครุศาสตร@) คร้ังท่ี 2 
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ผลการดำเนินงาน 

6) โควตาคณะ 

7) รอบกลุTมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร@ภาคใตL (รับสมัครรวมกันกับกลุTมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคใตL สุราษฏร@ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 

8) ประเภท SKRU รอบแจLงจำนง  

รอบท่ี 3 รอบรับตรงรWวมกัน (Admission 1) 

รอบท่ี 4 รอบแอดมิชช่ัน (Admission 2) 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 

 เพื่อเปHนการสTงเสริมใหLผูLสนใจศึกษาตTอมีโอกาสเขLาศึกษาตTอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากย่ิงขึ้น  การรับ

สมัครนักศึกษาปr 2563 น้ีไดLมีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และผูLสมัครท่ีผTานการคัดเลือกผูLจะตLองยืนยันสิทธ์ิ 

Clearing House ผTานระบบของ TCAS กTอนจึงจะสามารถรายงานตัวไดL โดยมีเง่ือนไขการรับสมัครแตTละรอบดังน้ี 

1. รอบท่ี 1 Portfolio 

 รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ผูLสมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตLองการสมัคร เพียง 1 สาขา โดยสามารถเลือก

ไดLทุกคณะยกเวLนคณะครุศาสตร@ เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบรLอยแลLวจึงกรอกขLอมูลรายชื่อ Portfolio หลังจากขั้นตอนการ

คัดเลือก หากมีรายชื ่อเปHนผู Lมีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ@ ใหLนำ Portfolio ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ@ โดยขLอมูล 

Portfolio ที่ตLองกรอกในระบบ ไดLแกT ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอื่น ๆ ที่ไดLรับ/ที่มีใน Portfolio อยูTแลLว (นำ

หลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ@) หากผTานการคัดเลือกในคร้ังท่ี 1 แลLวจะไมTสามารถสมัครคร้ังท่ี 2 ไดL 

 

2. รอบท่ี 2 รอบโควตา 

 2.1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวใหLแกTโรงเรียนที่เขLารTวมโครงการอบรมครูแนะ

แนวเพื่อการศึกษาตTอในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลาเทTานั้น  เพื่อการกระตุLนใหLโรงเรียนอื่น ๆ สนใจที่จะเขLารTวมโครงการ

ในปrถัดไป  

 2.2 โควตาพิเศษสำหรับผูLมีคุณธรรม จริยธรรม  เปHนการคัดเลือกจากผูLมีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม 

โดยพิจารณาจากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.16 แลLวสTงผลใหLมหาวิทยาลัย 

 2.3 โควตาสมาคมสมาพันธ@โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เปHนความรTวมมือกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับ

สมาคมสมาพันธ@โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ดLานวิชาการ ทั้งดLานการแลกเปลี่ยนความรูLทางวิชาการ การถTายทอดความรูL

ระหวTางอาจารย@มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับครูโรงเรียนในเครือขTายสมาคมและการจัดสรรโควตานักศึกษาไปใหLสำหรับ

โรงเรียนในเครือขTายสมาคม คณะกรรมการสมาพันธ@โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพิจารณาจากการคัดเลือก แลLวสTงผลใหL

มหาวิทยาลัย 

 2.4 โควตากีฬาและผูLมีความสามารถพิเศษ แบTงออกเปHน 2 ครั้ง คือ โควตากีฬาและผูLมีความสามารถพิเศษและ

โควตากีฬาและผูLมีความสามารถพิเศษ (ไมTมีคณะครุศาสตร@) การรับสมัครในคร้ังท่ี 1 จะมีการรับสมัครทุกสาขาวิชาทุกคณะ

รวมถึงสาขาวิชาของคณะครุศาสตร@เปlดรับสมัครดLวย โดยเฉพาะสาขาวิชา พลศึกษา แตTในครั้งที่ 2 จะไมTมีคณะครุศาสตร@
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ผลการดำเนินงาน 

เปlดรับสมัครในโควตาประเภทน้ี  โดยผูLสมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตLองการสมัครเพียง 1 สาขาเทTาน้ัน คัดเลือกโดยพิจารณาจาก

การสอบสัมภาษณ@/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โควตานี ้มหาวิทยาลัยเปlดโอกาสใหLผู Lมี

ความสามารถพิเศษดLานกีฬาไดLเขLาศึกษาตTอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแตTงต้ัง

ข้ึนเปHนผูLคัดเลือกใหL ท้ังน้ีผูLสมัครตLองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

 2.5 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยรTวมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของโควตาคณะ  โดยคณะ

ดำเนินการกระบวนการรับสมัครทั้งหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธ@ รับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลคัดเลือก โดยสุดทLาย

คณะจะสTงรายช่ือนักศึกษาท่ีผTานการคัดเลือกกับคณะเรียบรLอยใหLกับสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตTอไป 

 2.6 รอบกลุTมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร@ภาคใตL  รับสมัครรวมกันกับกลุTมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใตL 

ประกอบดLวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร@ธานี มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา 

และมหาวิทยาลัยยะลา การสมัครนี้เปHนการใหLผูLสมัครเดินทางมาสมัครดLวยตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยใชLคะแนนสอบจาก 

สทศ. 

 2.7 รอบแจLงจำนง (สำหรับผูLไมTมีสิทธิ์สัมภาษณ@ในรอบกลุTมภาคี) เปHนการเปlดรับสมัครหลังจากประกาศรายชื่อผูLมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณ@กลุTมภาคีฯ และเปlดรับเฉพาะผูLที่สมัครเขLาศึกษาตTอของกลุTมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร@

ภาคใตL ประจำปrการศึกษา 2563 แลLวไมTมีรายช่ือผูLมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ@ กลุTมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร@ภาคใตL 

ประจำปrการศึกษา 2563 ซ่ึงเปlดรับเฉพาะบางสาขาวิชาท่ียังมีรายช่ือผูLมาสอบสัมภาษณ@ไมTเต็มตามแผนรับ โดยมีเง่ือนไขผูLท่ี

มีรายชื่อผูLมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ@กลุTมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร@ภาคใตL  ประจำปrการศึกษา 2563 แลLวไมTมีสิทธ์ิ

สมัครสอบในรอบน้ี                 

3. รอบที่ 3 รอบรับตรงรWวมกัน เปHนรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชLการยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ 

GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผูLสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดL 6 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยท่ีเขLารTวม TCAS 

ทั่วประเทศ  ผูLสมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อผTานการคัดเลือกไดLทั้ง 6 อันดับ แตTจะสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ@ไดLเพียง 1 

อันดับท่ีสูงท่ีสุดท่ีผTานการคัดเลือก เม่ือผTานการคัดเลือกแลLวสามารถยืนยันสิทธ์ิไดLในวันสัมภาษณ@ 

4. รอบท่ี 4 รอบแอดมิชช่ัน (Admission) เปHนรอบท่ีดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชLการย่ืนคะแนน 9 

วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผูLสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดL 4 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยท่ีเขLา

รTวม TCAS ทั่วประเทศ ผูLสมัครสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ@ไดLเพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผTานการคัดเลือก เมื่อผTานการ

คัดเลือกแลLวสามารถยืนยันสิทธ์ิไดLในวันสัมภาษณ@ 

5. รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เปlดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไมTครบตามแผนรับ สามารถสมัครผTานระบบรับสมัคร 

สัมภาษณ@และรายงานตัวในวันเดียวกัน  หากผูLสมัครมีคะแนนสามารถนำมาประกอบการสัมภาษณ@ในวันสัมภาษณ@ไดL โดยมี

เงื่อนไขผูLสมัครที่ยืนยันสิทธิ์กับ TCAS ไวLแลLวในรอบที่ผTานมา จะตLองขอคืนสิทธิ์ใหLเสร็จสิ้นกTอนการรายงานตัวรอบน้ี 

มิฉะน้ันการรายงานตัวรอบ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือวTาเปHนโมฆะ 
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การดำเนินงานตWาง ๆ ดังตWอไปน้ี 

การประชาสัมพันธZ 

 ในการรับสมัครหลักสูตรไดLมีการประชาสัมพันธ@หลักสูตรใหLกับโรงเรียนเป�าหมายผTาน 3 ชTองทางคือ การ

ประชาสัมพันธ@หลักสูตรรTวมกับคณะ และการประชาสัมพันธ@หลักสูตรรTวมกับมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ@ทางเพจ 

“งานรับเขLานักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซต@สำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ทางเพจคณะวิทยาศาสตร@และ

เทคโนโลยี และทางสถานีวิทยุ 

 การประชาสัมพันธ@หลักสูตรรTวมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียนกลุTมเป�าหมายซึ่งไมT

จำเปHนตLองเปHนพื้นที่เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธ@หลักสูตรและการรับสมัครรTวมกับมหาวิทยาลัยใน

โครงการ SKRU Open House และการจัดโครงการ Road Show ของมหาวิทยาลัยเอง โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนด

เป�าหมายพื้นที่ในการประชาสัมพันธ@ คือ จังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  โดยจะกำหนดโรงเรียนในการ

ประชาสัมพันธ@ตามสถิตินักศึกษาท่ีเขLามารายงานตัวประกอบการการพิจารณาประวัติการประชาสัมพันธ@ในอดีตควบคูTกัน 

 

การรับสมัคร 

 ในการรับสมัครดำเนินการโดยงานรับเขLานักศึกษา สำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ที่มีกลไกในการแตTงต้ัง

กรรมการรับสมัคร  กรรมการสอบสัมภาษณ@อยTางเปHนระบบ โดยยึดคุณสมบัติของผูLสมัครตามที่หลักสูตรกำหนดไวL  เมื่อไดL

ประมวลผลการสอบขLอเขียนและประกาศรายชื่อผูLมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ@แลLวหลักสูตรจึงสTงรายชื่อกรรมการหลักสูตรเพ่ือ

แตTงต้ังเปHนกรรมการสอบสัมภาษณ@รTวมกับอาจารย@ผูLสอนตTอไป 

 การรับสมัครนักศึกษาในปrน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLดำเนินการรับ

สมัครนักศึกษาตั้งแตTรอบที่ 1 – 5  โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดLมีบทบาทในการสัมภาษณ@

นักศึกษาใหมT โดยสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดLชี้แจงสถานการณ@การรับสมัคร และผลการสอบขLอเขียนกTอน

เร่ิมทำการสัมภาษณ@ เพ่ือใหLกรรมการสัมภาษณ@ไดLมีขLอมูลการสอบขLอเขียนประกอบการสัมภาษณ@ 

 

การสัมภาษณZ 

 ในการสอบสัมภาษณ@โดยกรรมการสอบสัมภาษณ@ที่มาจากตัวแทนกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูLสอน  

โดยจำนวนผูLสอบผTานขLอเขียน/ผูLมีสิทธิ์สัมภาษณ@ในทุกรอบการรับสมัครสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะข้ึน

รายชื่อใหLมากกวTาแผนรับที่แจLงไวLตั้งแตTรLอยละ 10 – 30 เพื่อใหLหลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามากยิ่งขึ้นและหากผูLมีสิทธ์ิ

สอบสัมภาษณ@มีคุณสมบัติผTานสามารถเปHนผูLมีสิทธิ์รายงานตัวเปHนนักศึกษาตTอไปไดL  หลักสูตรจะไดLมีจำนวนนักศึกษา

มากกวTาแผนรับเมื่อเปlดภาคเรียน  ซึ่งคาดการณ@วTาจะเปHนแนวทางในการลดป�ญหาจำนวนนักศึกษาที่หายไปหลังเปlดภาค

เรียน  โดยในกระบวนการสัมภาษณ@ผูLสัมภาษณ@จะถูกสัมภาษณ@ภายใตLประเด็นการสัมภาษณ@ดังน้ี 

1. บุคลิกภาพ (25%) 

2. การใชLภาษา (25%) 
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ผลการดำเนินงาน 

3. การวิเคราะห@และการแกLป�ญหา (25%) 

4. เจตคติตTอวิชาชีพ (25%) 

        ตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดLรับการแตTงตั้งเปHนกรรมการสอบสัมภาษณ@มีอิสระในการใหLน้ำหนักคะแนนประเด็น

สัมภาษณ@ขLางตLน ทั้งนี ้จำนวนผูLผTานการสอบสัมภาษณ@ขึ ้นอยูTกับสัดสTวนแผนรับในแตTละรอบของแตTละหลักสูตรเอง  

นอกจากนี้สำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไดLแสดงขLอมูลคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมของผูLสัมภาษณ@ประกอบ

กับหลักฐานทางการศึกษาใหLพิจารณารTวมกันดLวย กรรมการสัมภาษณ@ยังไดLตรวจคุณสมบัติของผูLศึกษาวTาตรงตามท่ี

หลักสูตรกำหนดหรือไมTดLวย เพ่ือเปHนการคัดกรองผูLท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนดไวLใน มคอ.2  เมื่อสำนักสTงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนไดLรับผลการสอบสัมภาษณ@เรียบรLอยแลLวจึงดำเนินการใหLมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบ

สัมภาษณ@ เพ่ือใหLผูLผTานการสอบสัมภาษณ@ไดLมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดไวLตTอไป 

ปrการศึกษา 2563 พบวTาจากการรับนักศึกษาท้ัง 5 รูปแบบ พบวTาไดLจำนวน 2 คนในแตTละรอบดังน้ี 

          รอบท่ี 1  Portfolio         รับไดLจำนวน         0  คน 

          รอบท่ี 2  โควตLา             รับไดLจำนวน         0  คน 

          รอบท่ี 3  รับตรงรTวมกัน    รับไดLจำนวน         0  คน 

          รอบท่ี 4  Admistion       รับไดLจำนวน         2  คน 

          รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ      รับไดLจำนวน         0  คน 

         จำนวนนักศึกษาที่เขLาศึกษาไมTเปHนไปตามเกณฑ@ที่หลักสูตรกำหนดอาจารย@ประจำหลักสูตร ไดLรTวมประชุม ปรึกษา 

หาสาเหตุ พบวTาป�ญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกวTาเป�าหมายอยTางมาก และการรับสมัครนักศึกษาใหมT ปr 

2563 มีป�ญหาใหมTที่ไมTเคยเกิดขึ้นมากTอน และสTงผลกระทบตTอรูปแบบในการสมัคร การสัมภาษณ@ การรายงานตัว ของท้ัง

ผูLสมัคร หลักสูตร และมหาวิทยาลัย คือ ป�ญหาการแพรTระบาดของไวรัสโคโรนTาสายพันธุ@ใหมT 2019 (COVID-19) ทำใหL

ตั้งแตTรอบที่ 2 ประเภทรอบกลุTมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร@ภาคใตL จากเดิมที่เปlดใหLผูLสมัครเดินทางมาสมัคร

ดLวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย ตLองปรับรูปแบบเปHนสมัครออนไลน@ผTานเว็บไซต@รับสมัคร 

 

การประเมินผลการดำเนินการ (C)  

จากการประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาประจำปrการศึกษา 2563 พบวTามีนักศึกษาเขLาศึกษาทั้งส้ิน

จำนวน 2 คน ซ่ึงนLอยมาก ท้ังน้ีมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขLาศึกษาตTอระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ครั ้งที ่ 2 ประจำปrการศึกษา 2563 (ไมTมีการสอบ

สัมภาษณ@) ขLอ 4 เรื่องการปlดสาขาหลังจากการรายงานตัวรอบที่ 5 เสร็จสิ้น ทั้งน้ีเมื่อจำนวนนักศึกษาที่เขLาศึกษาไมTเปHนไป

ตามเป�า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงไดLรTวมประชุมเพื่อวิเคราะห@หาสาเหตุตTาง ๆ และไดLทำบันทึกขLอความขอความ

อนุเคราะห@ใหLมหาวิทยาลัยทบทวนการปlดรับนักศึกษาใหมTหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ปrการศึกษา 2563  
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การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรTวมกันพิจารณาระบบและกลไกการรับเขLานักศึกษาและสาเหตุที่นักศึกษาไมTเลือก

เรียนสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังตTอไปน้ี 

• ผูLปกครองนักเรียนไมTแนTใจถึงภาวะการมีงานทำของบุตรหลานหลังจากสำเร็จการศึกษาในอนาคต 

• ภาวะเศรษฐิกิจในป�จจุบัน 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

ตลาดแรงงานท่ีตLองการผูLท่ีเรียนจบสาขาน้ีท่ีมีสูงมากในป�จจุบัน 

ทั้งนี้ในปrการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรเปHนวิทยาศตรบันฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@เชิง

อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหLทันสมัยมากขึ้น และมีการเพิ่มเติมรายวิชาท่ี

จำเปHนตLองใชLในการทำงานในยุคป�จจุบันมากข้ึน 

การเตรียมความพร>อมกWอนเข>าศึกษา 

          ในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไมTมีนักศึกษาใหมTเน่ืองจากมีนักศึกษาสมัครนLอยกวTา 

10 จึงเปHนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย จึงไมTมีการเตรียมความพรLอมกTอนเขLาศึกษา 
 

 

หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 

3.1-0-2 บันทึกการประชุมหลักสูตร  

3.1-0-3 มคอ. 2 

3.1-0-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปrการศึกษา 2563 

3.1-0-5 คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองแตTงต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ@ ปrการศึกษา 2563 

3.1-0-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขLาศึกษาตTอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) คร้ังท่ี 2 ประจำปrการศึกษา 2563 (ไมTมีการสอบสัมภาษณ@) 

3.1-0-7 บันทึกขLอความขLอความอนุเคราะห@ใหLมหาวิทยาลัยทบทวนการปlดรับนักศึกษาใหมTหลักสูตรเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร@ปrการศึกษา 2563 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

การรับนักศึกษา 4 ขLอ 4 ขLอ 

3 คะแนน 

4 ขLอ 

3 คะแนน 

4 ขLอ 

3 คะแนน 

 
ü 

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 3.1 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- จำนวนนักศึกษาเขLาใหมTนLอยกวTาแผนรับจำนวนมาก จึงปรับปรุงหรือเพ่ิมกิจกรรมท่ีทำใหLนักศึกษารูLสึกรักหลักสูตร 

คณะ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการคงอยูTของนักศึกษา 

ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- เพ่ิมชTองทางในการประชาสัมพันธ@หลักสูตรเชิงรุกอยTางตTอเน่ือง เชTน การประชาสัมพันธ@หลักสูตรออนไลน@ เพ่ิม

จำนวนโรงเรียนในการประชาสัมพันธ@หลักสูตร จำนวนคร้ังท่ีออกไปประชาสัมพันธ@หลักสูตร 

 

ตัวบWงช้ีท่ี 3.2 การสWงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ (P) 

คำอธิบายตัวบWงช้ี ในชTวงปrแรกของการศึกษา ตLองมีกลไกในการพัฒนาความรูLพื้นฐานหรือการเตรียมความพรLอมทางการ

เรียนแกTนักศึกษา เพื่อใหLมีความสามารถในการเรียนรูLระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข อัตราการ

ลาออกกลางคันนLอยในระหวTางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูLความสามารถในรูปแบบ

ตTาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหLองเรียนและนอกหLองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรLางความเปHนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึก

สาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลใหLคำปรึกษาจากอาจารย@ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท 

เอก) ระบบการป�องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหLสามารถสำเร็จการศึกษา

ไดLตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสTงเสริมการเผยแพรTผลงานวิชาการของนักศึกษา การ

สรLางโอกาสการเรียนรูLที่สTงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูLในศตวรรษที่ 21 ใหL

ไดLมาตรฐานสากล ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- การควบคุมการดูแลการให>คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกWนักศึกษาปริญญาตรี 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร>างทักษะการเรียนรู>ในศตวรรษท่ี 21 

 ในการประเมินเพื่อใหLทราบวTาอยูTในระดับคะแนนใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีทำใหLนักศึกษาเรียนอยTางมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเปHนตTอการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

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

เกณฑZการประเมิน   

(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

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไก

ไปสู]การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป`นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสู]

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เป`นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษS

ยืนยัน และกรรมการ

ผู[ตรวจประเมินสามารถ

ให[เหตุผลอธิบายการเป`น

แนวปฏิบัติที่ดีได[ชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ให>คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกWนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เปcาประสงคZ (O) 

           เพ่ือควบคุม ดูแล ใหLคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกTนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือใหLมีความสามารถในการ

เรียนรูLระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข 

 

การวางแผน (P) 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม หารือเรื่อง การควบคุม การดูแล ใหLคำปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แกTนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือใหLมีความสามารถในการเรียนรูLระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข เพ่ือทำใหLอัตราการ

ลาออกกลางคันนLอยในระหวTางการศึกษา การจัดกิจกรรมการสTงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหLมีความรูLความสามารถใน

รูปแบบตTาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหLองเรียนและนอกหLองเรียน  การจัดกิจกรรมเสริมสรLางความเปHนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึก

สาธารณะ  และมีการวางระบบการดูแลใหLคำปรึกษาจากอาจารย@ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีทุกช้ันปr  
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ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินการ (D) 

          หลักสูตรไดLดำเนินการ รTวมกับคณะ และมหาวิทยาลัยในดLานระบบการใหLคำปรึกษาทางวิชาการรวมถึงการใชLชีวิต

แกTนักศึกษาดังน้ี 

    1. มีระบบอาจารย@ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปr โดยกำหนดใหLวันพุธ คาบที่ 7-8 เปHนคาบโฮมรูม งดการเรียน

การสอน ใหLอาจารย@ที่ปรึกษาไดLพบปะกับนักศึกษาเพื่อใหLคำปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาใหLสามารถดำเนินชีวิตอยTางมี

ความสุขและปลอดภัย ใหLความชTวยเหลือแกTนักศึกษาที่มีป�ญหาดLานตTาง ๆ และในการประชุมแตTละครั้งประธานหลักสูตร

จะเนLนย้ำใหLอาจารย@ที่ปรึกษาทุกทTานดูแลและใหLคำปรึกษาแกTนักศึกษาอยTางใกลLชิด เพื่อลดป�ญหานักศึกษาลาออก 

นักศึกษาที่เรียนไมTเปHนไปตามแผนการเรียนซึ่งอาจารย@ที่ปรึกษาจะดำเนินการ รวบรวมและบันทึกการใหLคำปรึกษาทั้งแบบ

รวมและรายบุคคล นอกจากน้ีหลักสูตรไดLดำเนินการรTวมกับคณะในการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจการใหLคำปรึกษา

ของอาจารย@ท่ีปรึกษา โดยในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด หรือคะแนนประเมินมากกวTา 4.51 ในทุกดLาน 

   2.  คณะรTวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดLานงานพยาบาลโดยมีแพทย@ และพยาบาล

วิชาชีพ  บริการรักษาและใหLคำแนะนำเรื่องขLอมูลดLานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดใหLนักศึกษา

ใหมTทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเปHนขLอมูลสำหรับดูแลนักศึกษาสรLางภูมิตLานทาน และป�องกันความเสี่ยง

ตTอโรคภัยตTาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเปHนการชTวยเหลือดูแลนักศึกษาอีกชTองทางหนึ่ง โดยเปHนการสTงผลใหLนักศึกษา

สำเร็จการศึกษาไดLตรงตามเป�าหมาย   

 3.  คณะไดLดำเนินการจัดโครงการตTาง ๆ เพ่ือเสริมสรLางทักษะการใชLชีวิตแกTนักศึกษาในคณะดังน้ี 

ผลการดำเนินงาน :  

คณะมีการจัดบริการใหLคำปรึกษาทางวิชาการและการใชLชีวิตแกTนักศึกษาภายในคณะดังน้ี 

  1. แตTงตั้งอาจารย@ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปr โดยกำหนดใหLวันพุธ คาบที่ 7-8 เปHนคาบโฮมรูม งดการเรียน

การสอน ใหLอาจารย@ที่ปรึกษาไดLพบปะกับนักศึกษาเพื่อใหLคำปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาใหLสามารถดำเนินชีวิตอยTางมี

ความสุขและปลอดภัย ใหLความชTวยเหลือแกTนักศึกษาที่มีป�ญหาดLานตTาง ๆ และในการประชุมอาจารย@ประจำปrการศึกษา 

2563 คณบดีไดLย้ำเนLนใหLอาจารย@ที่ปรึกษาทุกทTานดูแลและใหLคำปรึกษาแกTนักศึกษาอยTางใกลLชิด เพื่อลดป�ญหานักศึกษา

ลาออก นักศึกษาท่ีเรียนไมTเปHนไปตามแผนการเรียนซ่ึงอาจารย@ท่ีปรึกษาตLองดำเนินการ ดังน้ี 

- จัดทำแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 

- จดบันทึกการใหLคำปรึกษาท้ังแบบรวมและรายบุคคล 

  2. กองพัฒนานักศึกษาไดLจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเปHนประโยชน@ตTอการพัฒนานักศึกษา 

เพื่อใหLนักศึกษาสามารถดำรงชีวิตรTวมกับผูLอื่นไดLอยTางมีความสุข และเปHนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ@

ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

- โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูLเทTาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลLงบนโลกออนไลน@) ในรูปแบบ

ออนไลน@ ใหLแกTนักศึกษาชั้นปrที่ 1 และชั้นปrที่ 2 ระหวTางวันที่ 1 – 15 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อใหL
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ผลการดำเนินงาน 

นักศึกษารูLเทTาทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห@ ประเมิน และนำขLอมูลที่ไดLรับไปใชLในทาง

สรLางสรรค@ 

- โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปr 2564 ใหLแกTนักศึกษาชั้นปrที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ@ 2564 โดยมีวัตถุประสงค@

เพื่อใหLนักศึกษาใหมTไดLทราบประวัติความเปHนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพื่อใหLผูLเขLารTวมโครงการท้ัง

คณาจารย@ บุคลากร และนักศึกษา ไดLรTวมทำกิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตป�ญญาเพื่อการพัฒนาตน ใหLแกTนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ@ 

2564 และวันท่ี 10 และ 24 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค@เพ่ือใหLนักศึกษาและบุคลากรไดLเรียนรูLและพัฒนาตนใหLมี

สติในการดำเนินชีวิตมากข้ึน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไมTโกง “มหาวิทยาลัยโปรTงใส บัณฑิตไทยไมTโกง” ใหLแกTนักศึกษา เม่ือ

วันท่ี 20 กุมภาพันธ@ 2564 โดยมีวัตถุประสงค@เพ่ือใหLนักศึกษามีความรูL ความตระหนัก และการสรLางกระแสตTอตLานการ

ทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ รวมทั้งเปHนการสรLางความตระหนักในกระบวนการสTงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

  3.  คณะไดLดำเนินการจัดโครงการตTาง ๆ เพ่ือเสริมสรLางทักษะการใชLชีวิตแกTนักศึกษาในคณะดังน้ี 

- โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาประสบการณ@วิชาการและวิชาชีพเพื่อกLาวเขLาสูTวัยทำงานแกTนักศึกษา เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพรLอมใหLแกTบัณฑิต ในเรื่องการสมัครงาน การสัมภาษณ@งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

เพ่ือใหLบัณฑิตม่ันใจเดินหนLาสูTอาชีพ และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 

- โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี “Science and Tech Festival” เมื ่อวันที ่ 3 มีนาคม 2564 โดยมี

วัตถุประสงค@เพื่อสTงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาทำกิจกรรมอยTางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ เปlดโอกาส

ใหLนักศึกษาไดLแสดงศักยภาพในดLานตTาง ๆ ซึ ่งในงานจะประกอบไปดLวยกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดLแกT 1) การจัด

นิทรรศการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ@ 2) การแขTงขันทักษะทางดLานวิทยาศาสตร@ 3) การแขTงขันทำอาหาร

ทLองถ่ิน และ 4) การแขTงขันรLองเพลงภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมสรLางและสTงเสริมศาสตร@ความรูLตTาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร@

และเทคโนโลยี และศักยภาพทางภาษาตTางประเทศใหLแกTนักศึกษา รวมทั้งเปHนการสTงเสริมใหLอาจารย@ บุคลากร และ

นักศึกษามีสTวนรTวมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลLอม 

- โครงการประกวดผลงานสรLางสรรค@ จำนวน 4 กิจกรรม ระหวTางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 5 เมษายน 2564 โดยมี

วัตถุประสงค@เพ่ือสTงเสริมนักศึกษาในเร่ืองของความคิดสรLางสรรค@ กลLาแสดงออก และเพ่ิมทักษะทางดLานเทคโนโลยีและ

ดิจิทัล รวมทั้งเปHนการประชาสัมพันธ@ระดับหลักสูตร ตลอดจนคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดในแตTละ

กิจกรรม คือ 1) เดือนธันวาคม 2563 หัวขLอ “เรียน.....มีดีอะไร”  2) เดือนมกราคม 2564 หัวขLอ “เด็กวิทย@กับศิลปะ

และความเปHนไทย”  3) เดือนกุมภาพันธ@ 2564 หัวขLอ “วิจัยดีดี ที่........” และ 4) เดือนมีนาคม 2564 หัวขLอ “English 

around you” 
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ผลการดำเนินงาน 

- โครงการอบรมสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เพื่อใหLนักศึกษามีความรูLความเขLาใจ

เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ซึ่งเปHนการศึกษาที่เนLนการปฏิบัติงานในหนTวยงาน เปHนการเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนใน

หLองเรียนซึ่งจะชTวยเสริมสรLางทักษะและประสบการณ@เพื่อใหLนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปHนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามท่ี

ตลาดแรงงานตLองการ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรLอมกTอนสอบ ในรูปแบบออนไลน@ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2563 และครั้งท่ี 2 ระหวTางวันท่ี 21, 25, 26 มกราคม และ 1, 5, 8, 9, 10, 11 และ 22 กุมภาพันธ@ 2564 

ใหLแกTนักศึกษา เพื่อใหLนักศึกษามีความรูL ทักษะ และมีความพรLอมกTอนสอบในรายวิชาคณิตศาสตร@พื้นฐาน แคลคูลัส 

เคมีพ้ืนฐาน และเคมีวิเคราะห@ 

- โครงการจัดงานการประกวดดาวเดือนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (Freshmen Night Science & Tech 

2020) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เพื่อสTงเสริมและสนับสนุนใหLนักศึกษาทำกิจกรรมอยTางหลากหลายตามความถนัด

และสนใจ เปlดโอกาสใหLนักศึกษาไดLแสดงศักยภาพในดLานตTาง ๆ มีความกลLาแสดงออก และเปHนตัวแทนในการ

ประชาสัมพันธ@หลักสูตร และเพ่ือใหLนักศึกษาสามารถนำความรูLในศาสตร@ท่ีกำลังศึกษามาประยุกต@ใชLใหLเกิดประโยชน@แกT

ผูLอ่ืน 

 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

     จากการประเมินการดำเนินการ การควบคุม การดูแล ใหLคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกTนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ประจำปrการศึกษา 2563 พบวTากระบวนการดูแลใหLคำปรึกษา

วิชาการ และแนะแนวแกTนักศึกษานั้น คณะรTวมกับหลักสูตรจัดใหLนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตTออาจารย@ที่ปรึกษาและ

นำเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบวTามีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตTอการปฏิบัติหนLาที่ของอาจารย@ที่ปรึกษา 

ประจำปrการศึกษา 2563 อยูTในระดับมากที่สุด โดยไดLรับคะแนนประเมิน 4.74 และจากการประชุมรTวมกันของอาจารย@

ประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตรไดLเนLนย้ำอยูTเสมอในการใหLคำปรึกษาและคำแนะนำแกTนักศึกษาสามารถใชLชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ท้ังทางดLานวิชาการและการใชLชีวิตไดLอยTางมีความสุข 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

 อาจารย@ประจำหลักสูตร ไดLประชุมรTวมกันเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 

       1. เนLนย้ำถึงการใหLคำปรึกษาของอาจารย@ที่ปรึกษา และอาจารย@ประจำหลักสูตรทุกทTานเพื่อใหLนักศึกษา เรียนรูL

ระดับอุดมศึกษาไดLอยTางมีความสุข มีอัตราการลาออกกลางคันนLอย และสามารถสำเร็จการศึกษาไดLตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกำหนด 

       2. เนLนย้ำใหLสTงเสริมใหLนักศึกษาในหลักสูตรเขLารTวมกิจกรรมท่ีจัดโดย หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  

3. วางแผนเพ่ิมกิจกรรมตTาง ๆ ใหLกับนักศึกษาในหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน 

4. ประชุมปรับปรุงเนื้อหาใน มคอ.3 ใหLเขLากับยุคสมัย และสนองตTอนโยบายภาครัฐวTาดLวยเรื่องความตLองการบัณฑิต

พันธุ@ใหมTของสาขาวTาควรมีความรูLเพ่ิมเติมดLานใด 

5. ประชุมวางแผนกิจกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ในแตTละชั้นปr วTาควรทำกิจกรรมใดเพ่ือ

เปHนการสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา ซ่ึงตLองสอดคลLองกับความรูLท่ีไดLจากรายวิชาท่ีเรียนในแตTละช้ันปr ซ่ึงตLองเปHนกิจกรรมท่ี

เสริมอัตลักษณ@ของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

6. จัดกิจกรรมบริการวิชาการใหLโรงเรียน หรือชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาโดยใหLบูรณาการกับการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร  

7. มีการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดLาน โดยเฉพาะการสรLางกลุTมการสื่อสารใน Social Media เชTน Line 

Face book ฯลฯ ทำใหLมีการประสานงานติดตTอระหวTางอาจารย@ละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขLามาพูดคุยและ

ปรึกษาป�ญหาตTาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะป�ญหาทางดLานการเรียน  ซึ่งทำใหLอาจารย@ที่ปรึกษาและอาจารย@ในหลักสูตร

สามารถชTวยนักศึกษาแกLป�ญหาในระดับตTาง ๆ ไดLดีขึ้น ทั้งดLานการเรียนและเรื่องสTวนตัว กลTาวคือ มีการวางแผนการลง

เรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถLาหากนักศึกษาตกคLางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปlดรายวิชาท่ี

นักศึกษาตกคLาง เพื่อใหLนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตTอเนื่องอื่น ๆ ตTอไปไดL ซึ่งทำใหLสามารถสำเร็จการศึกษาตาม

แผน แตTอยTางไรก็ตามกรรมการประจำหลักสูตรมีความเห็นรTวมกันวTา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผTานการเห็นชอบจาก

อาจารย@ท่ีปรึกษา เพ่ือรTวมกันพิจารณาและแกLป�ญหาประเมินความเส่ียง  

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร>างทักษะการเรียนรู>ในศตวรรษท่ี 21 

 หลักสูตรไดLสTงเสริมและสนับสนุนใหLนักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยจัดกิจกรรมใหLสอดคลLองการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 

 

เปcาประสงคZ (O) 

         เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป�าหมายใหLนักศึกษามี

ทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

 

การวางแผน (P)  

           อาจารย@ประจำหลักสูตรไดLประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรLอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยรTวมกับ

คณะ เพ่ือจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLทางดLานตTาง ๆ ท่ีจำเปHนสำหรับศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

- โครงการบริการวิชาการความรูLแกTชุมชนองค@การบริหารสTวนตำบลไมLแกTน 

- โครงการปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดลLอม 2 ทะเล ปrท่ี 2 

- การสTงเสริมและสนับสนุนใหLนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขLารTวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดLานวิทยาศาสตร@

และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรLางกลุTมทักษะการเรียนรูL นวัตกรรมและการส่ือสาร 

- สTงเสริมใหLนักศึกษาในหลักสูตรเขLารTวมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรLางทักษะการ

เรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

56 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินการ (D) 

           นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไดLเขLารTวมกิจกรรมที่หลักสูตรรTวมกับคณะจัดขึ้นเพื่อเสริมสรLาง

ทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 โดยนักศึกษาทุกช้ันปrเขLารTวมกิจกรรมทุกโครงการอยTางตTอเน่ือง ดังน้ี 

ในสTวนกิจกรรมของหลักสูตร 

- นักศึกษาชั้นปrที่ 4 ที่มีความรูLและสามารถถTายทอดความรูLทางดLานเทคโนโลยีการผลิตโฟมยางไดLจัดโครงการ

บริการวิชาการความรูLแกTชุมชน องค@การบริหารสTวนตำบลไมLแกTน อ.จะนะ จ.สงขลา รTวมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยนักศึกษาทำหนLาที่ถTายทอดความรูLตลอดกิจกรรม โดยมีอาจารย@ประจำหลักสูตร

เปHนที่ปรึกษา เพื่อใหLผูLเขLารTวมโครงการไดLรับความรูLเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ@จากยางพารา และสามารถนำ

ความรูLไปประกอบอาชีพเสริม  

- โครงการปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดลLอม 2 ทะเล ปrที่ 2 นักศึกษาช้ันปrท่ี 2, 3 และ 4 ทำหนLาท่ีเปHนวิทยากรประจำฐาน

ในการถTายทอดความรูLใหLแกTนักเรียนมัธยมศึกษาปrที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวขLองกับการ

ตระหนักถึงขยะพลาสติกในทะเล โดยเนLนกิจกรรมใหLนักเรียนรูLจักพอลิเมอร@ตั้งแตT ตLนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

รวมท้ังแนวทางในการรักษาส่ิงแวดลLอม วันท่ี 7 และ 14 ตุลาคม 2564 

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขLารTวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดLานวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรLาง

กลุTมทักษะการเรียนรูL นวัตกรรมและการสื่อสาร ในสTวนของการสนับสนุน สTงเสริมใหLนักศึกษาเขLารTวมประชุม

วิชาการ ดLานวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี พบวTานักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร@ และรายวิชา

วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ มีความสนใจ ตั้งใจที่จะเขLารTวมโครงการมากขึ้นเนื่องจากหลักสูตรมี

แนวปฏิบัติในการขอสำเร็จในรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ซึ่งเมื่อนักศึกษาเขLารTวมประชุม

วิชาการโดยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถนำผลการตอบรับใหL

ตีพิมพ@ (proceeding) และไดLรับรางวัลในการนำเสนอผลงานทางวิชาการดLวย 

 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

 จากการประเมินผลการดำเนินการพบวTาในปrการศึกษา 2563 นักศึกษาใหLความรTวมมือในการเขLารTวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีจัดรTวมกันระหวTางหลักสูตรและคณะอยTางตTอเน่ือง ดังน้ี 

- นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLใชLความรูLและสามารถถTายทอดความรูLทางดLานเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร@ ทั้งการใหLบริการวิชาการความรูLแกTชุมชน และการทำหนLาที่เปHนวิทยากรในการถTายทอดความรูL

ใหLแกTนักเรียนมัธยมศึกษาปrที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ และการเขLารTวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดLาน

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรLางกลุTมทักษะการเรียนรูL นวัตกรรมและการสื่อสาร ทุกกิจกรรมลLวน

เสริมสรLางทักษะในศตวรรษท่ี 21 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน 

 จากการประเมินในปrการศึกษา 2563 นักศึกษาในหลักสูตรใหLความรTวมมือในการเขLารTวมกิจกรรมเพื่อเสริมสรLาง

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของสูตร และคณะอยTางตTอเนื่อง หลักสูตรเห็นควรสTงเสริมใหLนักศึกษาเขLารTวมกิจกรรมอยTาง

ตTอเนื่อง อีกทั้งยังมีอีกหลายโครงการที่ไมTสามารถจัดไดLในปrการศึกษานี้เนื่องจากสถานการณ@ COVID-19 ก็ควรนำไปจัดใน

ปrการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรเห็นวTาควรจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะของนักศึกษาแตTละชั้นปr

เพ่ือเสริมสรLางศักยภาพใหLนักศึกษามีความรูL ความสามารถ เทTาทันการเปล่ียนแปลงในโลกป�จจุบัน 

 

 

หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

3.2-0-1 รายงานการประชุม 

3.2-0-2 คำส่ังแตTงต้ังอาจารย@ท่ีปรึกษา 

3.2-0-3 โครงการพัฒนานักศึกษาดLานตTาง ๆ 

3.2-0-4 ผลงานวิชาการของนักศึกษาในรายวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

การสTงเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 ขLอ 

4 คะแนน 

5 ขLอ 

4 คะแนน 

4 ขLอ 

3 คะแนน 

4 ขLอ 

3 คะแนน 

 
ü 

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 3.2 

จุดแข็ง 

- มีระบบอาจารย@ท่ีปรึกษาเขLมแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- ควรจัดกิจกรรมเสริมสรLางทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 ใหLเห็นชัดเจน เปHนรูปธรรมมากข้ึน 

 

ตัวบWงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบWงช้ี ผลลัพธ@ 

คำอธิบายตัวบWงช้ี ผลการประกันคุณภาพควรทำใหLนักศึกษามีความพรLอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูTของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความพึงพอใจตTอหลักสูตรและผล

การจัดการขLอรLองเรียนของนักศึกษาในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการ

หรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นดังตTอไปน้ี 

- การคงอยูW 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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- การสำเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข>อร>องเรียนของนักศึกษา 

 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  :  อาจารย@รัฐพงษ@  หนูหมาด  โทรศัพท@  :  087-2896645 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089-5993781 
 

เกณฑZการประเมิน   

(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

ดำเนินงานที่ดีขึ้น

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

ผลการดำเนินงานที่โดด

เด]นอย]างแท[จริง 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

อัตราการคงอยูWของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปV พ.ศ. ท่ี

รับเข>า 

จำนวน

รับเข>า 

� 

จำนวน

สำเร็จ 

� 

ค>างจบ 

ออก

กลางคัน 

� 
2558 9 1 2 6 

2559 20 9 2 9 

2560 13 0 11 2 
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ผลการดำเนินงาน 

2561 4 0 2 2 

2562 7 0 4 3 

2563 0    

 อัตราการคงอยูT = 
�-� 

X 100 
� 

   

อัตราการสำเร็จการศึกษา = � X 100 
� 

 

นักศึกษาปrการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูTรLอยละ 33.33 

นักศึกษาปrการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูTรLอยละ 50.00 

นักศึกษาปrการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูTรLอยละ 84.62 

นักศึกษาปrการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูTรLอยละ 50.00 

นักศึกษาปrการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูjรLอยละ 57.14 

 
 

โดยภาพรวมพบวTา อัตราการคงอยูTของนักศึกษามีรLอยละ 57.02 โดยเปHนการออกกลางคันเนื่องจากเหตุสTวนตัว ซ่ึง

นักศึกษาทุกคนไมTไดLออกจากการศึกษาเน่ืองจากการพLนสภาพนักศึกษา หรือเกรดต่ำกวTาเกณฑ@ 
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2557.5 2558 2558.5 2559 2559.5 2560 2560.5 2561 2561.5 2562 2562.5

อตัราการคงอยู ่(ร้อยละ) 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข>อมูลย>อนหลัง 3 ปV) 

ปVการศึกษาท่ีรับเข>า 

(ต้ังแตWปVการศึกษาท่ีเร่ิมใช>หลักสูตร) 
จำนวนท่ีรับเข>า 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ปกติ 

จำนวน ร>อยละ 

ปrการศึกษา 2558 9 0 0.00 

ปrการศึกษา 2559 20 0 0.00 

ปrการศึกษา 2560 13 0 0.00 

ปrการศึกษา 2561 4 0 0.00 

ปrการศึกษา 2562 7 0 0.00 

ปoจจัยท่ีมีผลกระทบตWอการสำเร็จการศึกษา 

1) ไมTผTานวิชาพ้ืนฐาน เชTน คณิตศาสตร@ แคลคูลัส 

2) ไมTผTานวิชาวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตWอหลักสูตรและการร>องเรียนของนักศึกษา 

- หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตTอหลักสูตร (กระบวนการที่ดำเนินการ

ใหLกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบTงชี้ 3.1 และ 3.2) ผลการประเมินความพึงพอใจอยูTในระดับมากที่สุด โดยไดLรับ

คะแนนประเมิน 4.58 

- หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขLอรLองเรียนของนักศึกษา โดยมีชTองทางการแจLงเร่ืองรLองเรียน และในปrการศึกษา 2563 

มีการรLองเรียนของนักศึกษาจำนวน 4 คน โดยไดLผลประเมินความพึงพอใจตTอการจัดการขLอรLองเรียนอยูTในเกณฑ@มาก 

ท่ีสุด ไดLรับคะแนนประเมิน 4.75 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต<อหลักสูตรและการจัดการขxอรxองเรียนของนักศึกษา 

หัวขxอการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 

ป�การศึกษา 

2562 

ป�การศึกษา 

2563 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต<อคุณภาพหลักสูตร 4.40 4.46 4.58 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต<อการใหxคำปรึกษาวิชาการ

และแนะนำการใชxชีวิต 

4.64 4.58 4.74 

ความพึงพอใจต<อการจัดการขxอรxองเรียน 3.50 - 4.75 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 4.52 4.69 
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หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

3.3-0-1 รายงานจำนวนนักศึกษา 

3.3-0-2 รายงานจำนวนผูLสำเร็จการศึกษา 

3.3-0-3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตTอการจัดการเรียนของหลักสูตร 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

 2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ขLอ 

4 คะแนน 

3 ขLอ 

3 คะแนน 

3 ขLอ 

3 คะแนน 

3 ขLอ 

3 คะแนน 

 
ü 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อัตราการสำเร็จของนักศึกษาตามแผน 

ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือใหLอัตราการคงอยูTและการสำเร็จของนักศึกษาดีข้ึน 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

2560.5 2561 2561.5 2562 2562.5 2563 2563.5

ความพงึพอใจของนกัศกึษาเฉลี?ยตามตวับง่ชี Bที? D.F และ D.H 
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องคZประกอบท่ี 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 เพื่อมุTงเนLนเป�าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูLของนักศึกษา 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 

 

 ตัวบWงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหWงชาติ (ยังไมWมีข>อมูล) 

ชนิดของตัวบWงช้ี  ผลลัพธ@ 

คำอธิบายตัวบWงช้ี     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดLมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค@ตามที่หลักสูตรกำหนดไวLใน มคอ.2 

รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูLอยTางนLอย 5 ดLานคือ1) ดLานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดLาน

ความรูL 3) ดLานทักษะทางป�ญญา 4) ดLานทักษะความสัมพันธ@ระหวTางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) 

ดLานทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชLเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบTงชี้นี ้จะเปHนการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูLใชLบัณฑิต 

 

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

ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ5านมาใช>ประกอบการประเมิน 
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63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม5ต>องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู>ใช>บัณฑิต 

- ในกรณีหลักสูตรนานาชาติ เปSนนักศึกษาต5างชาติประมาณ 90 % การประเมินบัณฑิตอาจจะไม5ถึงร>อยละ 20 เน่ืองจาก

เดินทางกลับประเทศไปแล>ว สามารถอนุโลมให>ใช>บัณฑิตท่ีเปSนนักศึกษาชาวไทยเปSนฐานในการคิด เช5น มีนักศึกษา 

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 หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

ปrการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ไดLนำ

ขLอมูลจากสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสำรวจ

ความพึงพอใจของนายจLาง ผูLประกอบการและผูLใชLบัณฑิต ที่มีตTอ

บัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ ่งแบบสำรวจประกอบดLวยรายการ

ประเมินความพึงพอใจ 5 ดLาน มีผลรวมของคTาคะแนนที่ไดLจากการ

ประเมินเปHน 21.4 คิดเปHนคTาเฉล่ียเทTากับ 4.28 

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูLใชLบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปr 2563 

 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบWงช้ี 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบWงช้ี หนWวยวัด ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนผูLสำเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 2 

2. จำนวนผูLท่ีตอบแบบสอบถาม คน 1 

3. รLอยละผูLตอบแบบสอบถาม รLอยละ 33.33 

4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูLใชLบัณฑิต 

3.1 ดLานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 5.00 

3.2 ดLานความรูL ความสามารถทางวิชาการ/ วิชาชีพ คะแนน 4.00 

3.3 ดLานทักษะทางป�ญญา  คะแนน 3.80 

ผลรวมของคBาคะแนนที่ไดDจากการประเมินบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ไดDรับการประเมินทั้งหมด 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

64 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบWงช้ี หนWวยวัด ผลการดำเนินงาน 

3.4 ดLานทักษะความสัมพันธ@ระหวTางบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.60 

3.5 ดLานทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใชL

เทคโนโลยี 

คะแนน 4.00 

5. ผลรวมของคTาคะแนนท่ีไดLจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 21.4 

6. คTาเฉล่ียของคะแนนประเมิน คTาเฉล่ีย 4.28 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

คะแนน 

4.01 

คะแนน 

4.76 

คะแนน 

3.59 

คะแนน 

4.28 

ü 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 2.1 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค@ ดLานทักษะทางป�ญญา 

 

ตัวบWงช้ีท่ี 2.2 ร>อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได>งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปV 

ชนิดของตัวบWงช้ี ผลลัพธ@ 

คำอธิบายตัวบWงช้ี บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ไดL

งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดLประจำภายในระยะเวลา 1 ปrนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเม่ือ

เทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปrการศึกษานั้นการนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทุก

ประเภทที่สามารถสรLางรายไดLเขLามาเปHนประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดLการคำนวณรLอยละของผูLมีงานทำ

ของผูLสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหLคำนวณเฉพาะผูLที่เปลี่ยนงาน

ใหมTหลังสำเร็จการศึกษาเทTาน้ัน 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  :  นายรัฐพงษ@  หนูหมาด  โทรศัพท@  :  087-2896645 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี  หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089-5993718 

 

เกณฑZการประเมิน โดยการแปลงคTารLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปrเปHน

คะแนนระหวTาง 0 – 5 กำหนดใหLเปHนคะแนนเต็ม 5  = รLอยละ 100 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

65 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณรLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr ตามสูตร 

 

 

 

 

**การคำนวณคWาร>อยละน้ีไมWนำบัณฑิตท่ีศึกษาตWอ เกณฑZทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทำแล>วแตWไมWได>เปล่ียนงาน 

มาพิจารณา** 

 

2. แปลงคTารLอยละท่ีคำนวณไดLในขLอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีไดL   = 

 

 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะตLองไมTนLอยกวTารLอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน : 

 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

การศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ มี

ผู Lสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที ่สำเร็จการศึกษาปr

การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 2 คน ขLอมูลภาวะการมีงานทำ 

ท้ังส้ิน 2 คน คิดเปHนรLอยละ 100 คิดเปHน 5 คะแนน 

2.2-0-1 สร ุปจำนวนผ ู Lตอบแบบสอบถาม

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดย

สำน ักส T ง เสร ิมและว ิชาการงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ข>อมูลพ้ืนฐาน 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบWงช้ี หนWวยวัด ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 2 

2. จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจการไดLงานทำ คน 2 

3. รLอยละผูLตอบแบบสอบถาม รLอยละ 100 

4. จำนวนบัณฑิตท่ีมีงานทำกTอนเขLาศึกษา คน 0 

5. จำนวนบัณฑิตท่ีไดLงานทำท้ังหมด คน 1 

6. จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 0 

คTารLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 

100 
X 5 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดDงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปS 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทัง้หมด X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

66 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ข>อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบWงช้ี หนWวยวัด ผลการดำเนินงาน 

7. จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาตTอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 

8. เกณฑ@ทหาร / อุปสมบท คน 1 

9. เงินเดือนหรือรายไดLตTอเดือน บาท 15000 

ร>อยละของบัณฑิตท่ีได>งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปV ร>อยละ 100 

 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณหาคWาร>อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได>งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปV 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธZ 

 

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 

ผลลัพธZ 

 

ตัวต้ัง 

คTารLอยละของบัณฑิต  (ท่ีไดLจากขLอ 1)  ท่ีไดLงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 

ตัวหาร 

100 

 

ตัวคูณ  

X 5 

 

100 100 X 5 5 คะแนน 

 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

67 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ 
ไมW

บรรลุ 

รLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 

รLอยละ 100 รLอยละ 100 

5 คะแนน 

รLอยละ 100 

5 คะแนน 

รLอยละ 100 

5 คะแนน 

  � 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 2.2 

จุดแข็ง ผลการประเมินรLอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดLงานทำภายใน 1 ปr อยูTในเกณฑ@ระดับดีมาก 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

68 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

หมวดที่  4 ข,อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในภาค/ปVการศึกษา 

รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 

 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 

 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 

จำนวนนักศึกษา 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผNาน 

624236 

ภาคเรียนท่ี 1 

4212511 เคมีอินทรีย3

พ้ืนฐาน 

0 1 

(25.00) 

- 1 

(25.00) 

2 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
4 4 

4212512 ปฏิบัติการ

เคมีอินทรีย3

พ้ืนฐาน 

1 

(25.00) 

1 

(25.00) 

2 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 

4422107 กระบวนกา

รแปรรูปยาง 

0 0 1 

(25.00) 

2 

(50.00) 

0 1 

(25.00) 

0 0 0 0 0 0 0 
4 4 

4422108 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยี

ยาง 1 

1 

(25.00) 

0 3 

(75.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 

4422201 เคมีเชิง

ฟOสิกส3

สำหรับพอลิ

เมอร3 

0 0 1 

(25.00) 

2 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(25.00) 
4 3 

4571211 คณิตศาสตร3

พ้ืนฐาน 

0 0 0 1 

(25.00) 

0 1 

(25.00) 

2 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 
4 4 

GESH201 ทักษะชีวิต                

GESL101 ภาษาอังกฤ

ษพาไป 

0 0 2 

(50.00) 

1 

(25.00) 

1 

(25.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
4 4 

ภาคเรียนท่ี 2 

4422103 เทคโนโลยี

น้ำยาง 

0 0 1 

(25.00) 

3 

(75.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 4 

4422104 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยี

น้ำยาง 

0 0 0 3 

(75.00) 

1 

(25.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 

4422203 ปฏิบัติการ

เคมีพอลิ

เมอร3 

0 0 0 1 

(25.00) 

2 

(50.00) 

0 1 

(25.00) 

0 0 0 0 0 0 

4 4 

GESL102 ภาษาอังกฤ

ษพิชิตฝ̂น 

0 2 

(50.00) 

2 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 4 

GESS301 การใช̀ชีวิต

ในสังคม

สมัยใหมa 

4 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

69 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 

614236 ภาคเรียนท่ี 1  

3562201 การสร̀าง

ธุรกิจใหมa 

และการเปfน

ผู̀ประกอบก

าร 

0 1 

(50.00) 

0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4422106 ยาง

สังเคราะห3 

0 1 

(50.00) 

0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 

4423109 การทดสอบ

ยางทาง

ฟOสิกส3 

1 

(50.00) 

0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4423110 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยี

ยาง 2 

1 

(50.00) 

0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4423114 ผลิตภัณฑ3

ยาง 

1 

(50.00) 

0 0 0 0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 
2 2 

4424301 พอลิเมอร3

อุตสาหกรร

ม 

0 1 

(50.00) 

1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

6001101 เขียนแบบ

วิศวกรรม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

(100.0

0)) 

2 0 

ภาคเรียนท่ี 2 

3623117 การเดินปlา

และการ

ทaองเท่ียว

แบบผจญ

ภัย 

1 

(50.00) 

1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4423204 ฟOสิกส3พอลิ

เมอร3 

0 0 1 

(50.00) 

1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 

4423205 การ

วิเคราะห3

ลักษณะเฉพ

าะของพอลิ

เมอร3 

0 1 

(50.00) 

1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4423206 เทคโนโลยี

พอลิเมอร3 

0 0 1 

(50.00) 

1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 

4423601 วิธีวิจัยทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

0 1 

(50.00) 

0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 
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รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 

 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 

 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 

จำนวนนักศึกษา 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผNาน 

6011415 อาชีวอนา

มัยและการ

จัดการความ

ปลอดภัย 

2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

604236  ภาคเรียนท่ี 1 

4331111 ชีววิทยา

พ้ืนฐาน 

0 0 0 1 

(14.29) 

5 

(71.43) 

0 5 

(71.43) 

0 0 0 0 0 0 
6 6 

4423109 การทดสอบ

ยางทาง

ฟOสิกส3 

1 

(11.11) 

2 

(22.22) 

3 

(33.33) 

2 

(22.22) 

1 

(11.11) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 

4423110 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยี

ยาง 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

1 0 

4423601 วิธีวิจัยทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

0 1 

(25.00) 

1 

(25.00) 

1 

(25.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(25.00) 
4 3 

4424501 การเตรียม

ฝoก

ประสบการ

ณ3วิชาชีพ

ทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

2 

(22.22) 

2 

(22.22) 

3 

(33.33) 

1 

(11.11) 

0 0 0 1 

(11.11) 

0 0 0 0 0 

9 9 

4424602 วิจัยทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

(100.0

0) 
11 0 

4424603 สัมมนาทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

2 

(18.18) 

1 

(9.09) 

3 

(27.27) 

5 

(45.45) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 11 

4571211 คณิตศาสตร3

พ้ืนฐาน 

0 0 0 1 

(11.11) 

0 0 5 

(55.56) 

0 0 0 0 0 3 

(33.33) 
9 6 

5014605 เทคโนโลยี

การปลูกพืช

โดยไมaใช̀ดิน 

2 

(22.22) 

7 

(77.78) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 

7000390 การเตรียม

ความ

2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 
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รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 

 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 

 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 

จำนวนนักศึกษา 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผNาน 

พร̀อมสหกิจ

ศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2  

3623117 การเดินปlา

และการ

ทaองเท่ียว

แบบผจญ

ภัย 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

(100.0

0) 2 0 

4422201 เคมีเชิง

ฟOสิกส3

สำหรับพอลิ

เมอร3 

0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4422202 เคมีพอลิ

เมอร3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

1 0 

4423601 วิธีวิจัยทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

0 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 

1 0 

4424502 การฝoก

ประสบการ

ณ3วิชาชีพ

ทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

5 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 

4424602 วิจัยทาง

เทคโนโลยี

ยางและพอ

ลิเมอร3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

(75.00) 

1 

(25.00) 
4 0 

4571211 คณิตศาสตร3

พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 0 0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 1 

(50.00) 
2 0 

4862203 ขนมไทย 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

6011415 อาชีวอนา

มัยและการ

จัดการความ

ปลอดภัย 

0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

7000490 สหกิจศึกษา 2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 
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รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 

 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 

 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 

จำนวนนักศึกษา 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผNาน 

GEH0404 พฤติกรรม

มนุษย3และ

การพัฒนา

ตน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 
1 0 

GES0701 อาหารและ

โภชนาการ

เบ้ืองต̀น 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 

1 0 

GES0702 การดูแล

สุขภาพแบบ

บูรณาการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

1 0 

594236 ภาคเรียนท่ี 1  

4131005 ฟOสิกส3

พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4211103 เคมี 2 0 0 0 0 0 0 4 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 

4 4 

4412201 เคมีเชิง

ฟOสิกส3

สำหรับพอลิ

เมอร3 

1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4413101 ฟOสิกส3ของ

ยาง 

0 0 0 2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4413202 ปฏิบัติการ

เคมีพอลิ

เมอร3 

0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4413203 ฟOสิกส3พอลิ

เมอร3 

0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 0 0 1 

(25.00) 

1 

(25.00) 

0 0 0 0 0 2 

(50.00) 
4 2 

GEH0409 วิถีอาเซียน 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

ภาคเรียนท่ี 2  

4413203 ฟOสิกส3พอลิ

เมอร3 

0 0 0 0 2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 
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รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 

 

การกระจายตัวของระดับคะแนน (ร:อยละ) 

 

A B+ B C+ C D+ D E มส ขส I IP W 

จำนวนนักศึกษา 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผNาน 

4414102 ยางเชิง

ประกอบ 

0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4414103 ยางผสม 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4414104 การ

เส่ือมสภาพ

ของยางและ

การทำให̀คง

สภาพ 

0 0 2 

(66.67) 

0 1 

(33.33) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 

4571201 คณิตศาสตร3

พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 

1 1 

4581101 หลักสถิติ 0 0 0 0 0 0 2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 

2 2 

4862203 ขนมไทย 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4863221 อาหารเพ่ือ

สุขภาพ 

1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

GEH0403 มนุษย3กับ

ความงาม 

0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

584236 ภาคaเรียนท่ี 1 

4212501 เคมีอินทรีย3 

1 

0 0 0 0 0 2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4212502 ปฏิบัติการ

เคมีอินทรีย3 

1 

0 0 0 0 2 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 

4412105 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยี

ยาง 2 

0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4412201 เคมีเชิง

ฟOสิกส3

สำหรับพอลิ

เมอร3 

1 

(50.00) 

0 1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

4413203 ฟOสิกส3พอลิ

เมอร3 

0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 

1 1 
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74 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 

4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

1 0 

ภาคเรียนท่ี 2 

4413201 เคมีพอลิ

เมอร3 

0 0 0 0 1 

(50.00) 

1 

(50.00) 

0 0 0 0 0 0 0 
2 2 

4571201 คณิตศาสตร3

พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 

1 1 

4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 0 0 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 

1 1 

4862203 ขนมไทย 0 1 

(100.0

0) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปHนตัวเลขจำนวนนักศึกษาท่ีไดLเกรดในรายวิชาท่ีเรียน 

2. การวิเคราะหZรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมWปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแตWละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำใหBผิดปกติ มาตรการแกBไข 

       

 3. รายวิชาท่ีไมWเป�ดสอนในปVการศึกษา 

    - 

4. การเป�ดรายวิชาในภาคหรือปVการศึกษา 

- 

5. การแก>ไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมWครบถ>วน (กรณีสอนเน้ือหาไมTครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแตTละวิชา) 

    - 

6. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

นักศึกษารหัส 624236 

4212511 เคมีอินทรียMพื้นฐาน 1/2563 ü  - 

4212512 ปฏิบัติการเคมีอินทรียMพื้นฐาน ปฏิบัติการเคมีอินทรียMพื้นฐาน 
 

ปฏิบัติการเคมีอินทรียMพื้นฐาน 
 

1/2563 ü  - 

4422107 กระบวนการแปรรูปยาง กระบวนการแปรรูปยาง 
 

1/2563 ü  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

4422108 ปฏิบัติการเทคโนโลยี

ยาง 1 

1/2563 ü  - 

4422201 เคมีเชิงฟ�สิกสMสำหรับ

พอลิเมอรM 

1/2563 ü  -- 

4571211 คณิตศาสตรMพื้นฐาน 1/2563 ü  - 

GESH201 ทักษะชีวิต 1/2563 ü  - 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2563 ü  - 

4422103 เทคโนโลยีน้ำยาง 2/2563 ü  - 

4422104 ปฏิบัติการเทคโนโลยี

น้ำยาง 

2/2563 ü  - 

4422203  
 

ปฏิบัติการเคมีพอลิ

เมอรM 

2/2563 ü   

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝ�น 2/2563 ü   

GESS301 การใชxชีวิตในสังคม

สมัยใหม< 

2/2563 ü   

นักศึกษารหัส 614236 

3562201 การสรxางธุรกิจใหม< 

และการเป�น

ผูxประกอบการ 

1/2563 ü  - 

4422106 ยางสังเคราะหM 1/2563 ü  - 

4423109 การทดสอบยางทาง

ฟ�สิกสM 

1/2563 ü   

4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยี

ยาง 2 

1/2563 ü  - 

 

4423114 ผลิตภัณฑMยาง 1/2563 ü  - 

4424301 พอลิเมอรMอุตสาหกรรม 1/2563 ü  - 

6001101 เขียนแบบวิศวกรรม 1/2563 ü  - 

3623117  
 

การเดินป�าและการ

ท<องเที่ยวแบบผจญภัย 

2/2563 ü  - 

4423204 ฟ�สิกสMพอลิเมอรM 2/2563 ü  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

4423205 การวิเคราะหM

ลักษณะเฉพาะของพอ

ลิเมอรM 

2/2563 ü  - 

4423206 เทคโนโลยีพอลิเมอรM 2/2563 ü  - 

4423601 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี

ยางและพอลิเมอรM 

2/2563 ü  - 

6011415 อาชีวอนามัยและการ

จัดการความปลอดภัย 

2/2563 ü  - 

นักศึกษารหัส 604236 

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 1/2563 ü  - 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยา

พื้นฐาน 

1/2563 ü  - 

4421101 ยางธรรมชาต ิ 1/2563 ü  - 

GEH0408 เรียนรูxคุณธรรมนำชีวิต

พอเพียง 

1/256 ü  - 

GES0501 วิเคราะหMการคิด 1/2563 ü  - 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 1/2563 ü  - 

4131007 ฟ�สิกสMพื้นฐาน 1/2563 ü  - 

4131008 ปฏิบัติการฟ�สิกสM

พื้นฐาน 

1/2563 ü  - 

4211111 เคมีพื้นฐาน 1/2563 ü  - 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1/2563 ü  - 

4421102 สารเคมีสำหรับยาง 2/2563 ü  - 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2563 ü  - 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก

ป�จจุบัน 

2/2563 ü  - 

นักศึกษารหัส 594236 

4131005 ฟ�สิกสMพื้นฐาน 1/2563 ü   



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

77 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

4211103 เคมี 2 1/2563 ü   

4412201 เคมีเชิงฟ�สิกสMสำหรับ

พอลิเมอรM 

1/2563 ü   

4413101 ฟ�สิกสMของยาง 1/2563 ü   

4413202 ปฏิบัติการเคมีพอลิ

เมอรM 

1/2563 ü   

4413203 ฟ�สิกสMพอลิเมอรM 1/2563 ü   

4571401 แคลคูลัส 1 1/2563 ü   

GEH0409 วิถีอาเซียน 1/2563 ü   

4413203 ฟ�สิกสMพอลิเมอรM 2/2563 ü   

4414102 ยางเชิงประกอบ 2/2563 ü   

4414103 ยางผสม 2/2563 ü   

4414104 การเสื่อมสภาพของ

ยางและการทำใหxคง

สภาพ 

2/2563 ü   

4571201 คณิตศาสตรMพื้นฐาน 2/2563 ü   

4581101 หลักสถิติ 2/2563 ü   

4862203 ขนมไทย 2/2563 ü   

4863221 อาหารเพื่อสุขภาพ 2/2563 ü   

GEH0403 มนุษยMกับความงาม 2/2563 ü   

นักศึกษา รหัส 584236  

4212501 เคมีอินทรียM 1 1/2563 ü   

4212502 ปฏิบัติการเคมีอินทรียM 

1 

1/2563 ü   

4412105 ปฏิบัติการเทคโนโลยี

ยาง 2 

1/2563 ü   

4412201 เคมีเชิงฟ�สิกสMสำหรับ

พอลิเมอรM 

1/2563 ü   

4413203 ฟ�สิกสMพอลิเมอรM 1/2563 ü   

4571401 แคลคูลัส 1 1/2563 ü   

4413201 เคมีพอลิเมอรM 2/2563 ü   

4571201 คณิตศาสตรMพื้นฐาน 2/2563 ü   

4571401 แคลคูลัส 1 2/2563 ü   
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม<ม ี

4862203 ขนมไทย 2/2563 ü   

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธZการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรูB สรุปขBอคิดเห็นของผูBสอนและขBอมูล

ปNอนกลับจากแหลOงตOาง ๆ 

แนวทางการแกBไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

1. บรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ที่พึงประสงคM  

2.  ใชxกระบวนการกลุ<มในการศึกษาคxนควxา 

วิเคราะหM สังเคราะหM และนําเสนอกรณีศึกษา

และร<วมอภิปราย ในชั้นเรียน  

3.บรรยายเกี่ยวกับประเด็นทางจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

4. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย 

ใฝ�รูx ความซื่อสัตยMความรับผิดชอบและความ

มนี้ำใจ 

5. การปฏิบัติตนอันเป�นแบบอย<างที่ดีของ

อาจารยMผูxสอน 

6. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา ไดxแก< พฤติกรรมการ

อภิปรายร<วม การตรงต<อเวลาในการส<งงาน 

สภาวะการเป�นผูxนำและผูxตามในกลุ<ม 

7.ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมนอก

ชั้นเรียนของนักศึกษา 

1. เเนะนำการปฏิบัติตน 

2. เเนะนำการเขียนรายงานที่ถูกตxอง

ทุกครั้ง 

ความรูB 

 

1. สอบย<อยในชั้นเรียน สอบกลางภาคสอบ

ปลายภาคการรายงานกลุ<ม 

2. ประเมินผลจากการทดสอบ ไดxแก< การ

ทดสอบก<อนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค

เรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

3. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี

ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 

1. เพิ่มรูปภาพในการบรรยาย 

2. เนxนใหxทำเเบบฝ�กหัดรายกลุ<ม 

3. อาจารยMผู xสอนใหxเเบบฝ�กหัดไปทำ

เพิ่มเติมเป�นกลุ<มพรxอมนำเสนอหนxาชั้น

โดยใหxสมาชิกทุกคนมีส<วนร<วมในการ

อธิบายถึงขั้นตอนเเละวิธีคิด 
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มาตรฐานผลการเรียนรูB สรุปขBอคิดเห็นของผูBสอนและขBอมูล

ปNอนกลับจากแหลOงตOาง ๆ 

แนวทางการแกBไขหรือปรับปรุง 

4. ประเมินผลจากการจัดทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการกลุ<ม และการนำเสนอกรณีศึกษา

รายกลุ<ม 

5. ใช xการสอนแบบผู x เร ียนเป�นศูนยMกลาง

พรxอมทั ้งใหxนักศึกษาตั ้งคําถามหรือตอบ

คําถามโตxตอบกับอาจารยMผู xสอนหรือเพื่อน

ร<วมชั้นเรียน 

6. บรรยาย อภิปราย แกxป�ญหาโจทยM การ

วิเคราะหMกรณีศึกษาและมอบหมายใหxคxนควxา

โจทยMป�ญหา ขxอมูลที่เกี่ยวขxอง โดยการนํามา

สรุปและนําเสนอดxวยการเนxนผู xเร ียนเป�น

ศูนยMกลาง 

7. ประเมินผลจากการทดสอบ ไดxแก< การ

ทดสอบก<อนเรียนการสอบกลางภาคเรียน 

และการสอบปลายภาคเรียน 

8. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี

ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 

9. ประเมินผลจากการจัดทำรายงาน และ

การนำเสนอกรณีศึกษารายกลุ<ม 

ทักษะทางปSญญา 

 

1. ประเมินจากการตอบป�ญหาและร<วม 

แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การสอบย<อย 

2. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรม 

การมีส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลจากการจัดทำรายงานผล 

การปฏิบัติการกลุ<ม และการนำเสนอ

กรณีศึกษารายกลุ<ม 

4. การตั้งคำถามและใหxมีการแสดงความ 

คิดเห็นในชั้นเรียน 

5. สอดแทรกกระบวนการวางแผนความคิด 

การแกxป�ญหา มีการถาม-ตอบ ฝ�กตอบคําถาม

ในชั ้นเรียนและแสดงความคิดเห็นต<อการ

เนื ้อหาที ่เร ียนแลxวเขxาใจยากหรือไม<คอย

เขxาใจ 

1. นักศึกษาขาดทักษะการจับประเด็น 

คxนควxาจากการอ<าน ขxอเสนอเเนะ 

2. ควรฝ�กฝนใหxนักศึกษาสามารถเก็บ

ประเด็นจากการอ<านใหxมากขึ้น 

3. หลักสูตรและคณะ ควรจัดโครงการ

หรือกิจกรรมนอกหxองเรียนเพื่อฝ�กฝน

ทักษะดังกล<าว 
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มาตรฐานผลการเรียนรูB สรุปขBอคิดเห็นของผูBสอนและขBอมูล

ปNอนกลับจากแหลOงตOาง ๆ 

แนวทางการแกBไขหรือปรับปรุง 

6. ประเมินผลโดยสังเกตจากพฤติกรรมการมี

ส<วนร<วมอภิปรายในชั้นเรียน 

7. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

ทักษะความสัมพันธVระหวOางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 

1. ประเมินการมีส<วนร<วมในชั้นเรียน  

ความรับผิดชอบในงานกลุ<ม 

2. ใชxกระบวนการฝ�กปฏิบัติการโดย 

ศึกษาคxนควxาลักษณะกลุ<มปฏิบัติการและ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการร<วมกัน 

เพื่อใหxนักเรียนไดxแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกxป�ญหาร<วมกัน 

3. ใชxกระบวนการกลุ<ม (Group  

discussion) ในกิจกรรมกรณีศึกษาต<าง ๆ 

ผ<านการอภิปรายกลุ<มย<อยและจัดทำรายงาน

ผลการวิเคราะหMพรxอมนำเสนอในชั้นเรียน 

เพื่อใหxมีความสามารถในการวิเคราะหM

สังเคราะหM แกxป�ญหา และเป�นแนวทางสู<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<วมมือระหว<างคน

ในกลุ<ม และต<อตนเองในการทํางานที่

ไดxรับมอบหมาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรูB สรุปขBอคิดเห็นของผูBสอนและขBอมูล

ปNอนกลับจากแหลOงตOาง ๆ 

แนวทางการแกBไขหรือปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะหVเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชBเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการจัดทํารายงาน การ

วิเคราะหMขxอมูลการเรียบเรียงภาษา การ

สื่อสารในชั้นเรียน  

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 

1. ในการนําเสนอ และการคxนควxาขxอมูล

ยังไม<หลากหลาย ส<วนใหญ<นักศึกษา

เลือกเฉพาะเว็บไซตMภาษาไทย  

2. ผูxเรียนขาดทักษะในการคxนควxา ควร

ศึกษาคxนควxาเพิ่มเติมทางอินเตอรMเน็ต 

และแหล<งขxอมูลอื่น ๆ 

 

8. การปฐมนิเทศอาจารยZใหมW 

 ไมTมีการจัดปฐมนิเทศอยTางเปHนทางการ เน่ืองจากอาจารย@ใหมTเคยทำหนLาท่ีของอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร      ของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ส่ิงแวดลLอมมากTอนแลLว จึงมีความเขLาใจในหนLาท่ีของอาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตรเปHนอยTางดีโดยหลักสูตรไดL ประกอบกับอยูTในชTวงของภาวะการระบาดของ COVID-19 ทำใหLหลักสูตรแนะนำตัว

อาจารย@ใหมTผTานการประชุมหลักสูตรแบบออนไลน@ โดยแนะนำหลักสูตรฯ เบ้ืองตLน ไดLแกT ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน@ พันธกิจ 

และการทำงาน นอกจากน้ีไดLมอบหมายใหL ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร. พลพัฒน@ รวมเจริญ เปHนพ่ีเล้ียงเพ่ือดูแลอาจารย@ใหมT  
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยZและบุคลากรสายสนับสนุน  

 

กิจกรรมที่จัดหรือเขBารOวม 

จำนวนผูBเขBารOวม สรุปขBอคิดเห็น และประโยชนVที่ผูBเขBารOวม 

กิจกรรมไดBรับ อาจารยV 

21 เมษายน 2564 

เขxาร<วมสัมมนาออนไลนMในหัวขxอ  

- Rheology:  From  Basic  

Theory  to  Demonstration 

- Thermal Analysis  

- Melt Viscosity 

Measurements at High 

Temperatures  

- Versatile Options with 

Evolved Gas Analysis 

ดร.พิพัฒนM ลิมปนะพิทยาธร 

ผศ.ดร.พลพัฒนM รวมเจริญ  

อาจารยMเอกฤกษM พุ<มนก 

อาจารยMรัฐพงษM หนูหมาด 

ไดxรับองคMความรูx และเทคนิคการวิเคราะหM

ต<าง ๆ ดxาน  

- Rheology:  From  Basic  Theory  to  

Demonstration 

- Thermal Analysis  

- Melt Viscosity Measurements at High 

Temperatures  

- Versatile Options with Evolved Gas 

Analysis 

เขLารTวมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 

คร้ังท่ี 7 

25 กุมภาพันธ@ 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หนLา 1521-1529 

ดร.วัชรินทรM สายน้ำใส - สรLางเครือขTาย และไดLรับความรูLทาง

วิชาการ 

มหกรรมงานวิจัยแหTงชาติ2563 

(Thailand Research Expo 

2020) 1-7 สิงหาคม 2563 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด@ และ

บางกอกคอนเวนชันเซ็น 

เตอร@ 

ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักด์ิ - สรLางเครือขTาย และไดLรับความรูLทาง

วิชาการ 

- อบรมออนไลน@ หลักสูตรท่ี 3 

การตรวจสอบความใชLไดLของวิธี

ทางเคมี ระหวTางวันท่ี 23- 24 

มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร@

บริการ 

- อบรมออนไลน@ การจัดทำ

เอกสารในระบบคุณภาพ

มาตรฐาน ISO/ICE 17025 : 

นางวรรฤดี หมื่นพล (สายสนับสนุน) - ไดLรับความรูLเร่ืองการตรวจสอบความ

ใชLไดLของวิธีทางเคมี และการจัดทำ

เอกสารในระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO/ICE 17025 : 2017 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขBารOวม 

จำนวนผูBเขBารOวม สรุปขBอคิดเห็น และประโยชนVที่ผูBเขBารOวม 

กิจกรรมไดBรับ อาจารยV 

2017  ระหวTางวันท่ี 25- 26 

มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร@

บริการ 

   

หมายเหตุ: หลักสูตรใดท่ีมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหนLาท่ีในหLองปฏิบัติการประจำหลักสูตรใหLนำมานับรวมในขLอน้ีดLวย 

 

องคZประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู>เรียน 

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 

 

ตัวบWงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบWงช้ี แมLทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปlดใหLบริการตLองผTานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปr แตTผูLรับผิดชอบหลักสูตรตLองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม

กำกับการจัดทำรายวิชาตTางๆ ใหLมีเนื้อหาที่ทันสมัย กLาวทันความกLาวหนLาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปlดรายวิชาตTาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนLนนักศึกษาเปHน

สำคัญ  โดยสนองความตLองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตLองเนLนการพัฒนาทักษะดLานการวิจัยและการเรียนรูLดLวยตนเอง ในการรายงานการดำเนินงานตามตัว

บTงช้ีน้ีใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให>ทันสมัยตามความก>าวหน>าในศาสตรZสาขาน้ันๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหLทราบวTาอยูTในระดับคะแนนใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีทำใหLหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลLองกับความตLองการของตลาดแรงงานและความตLองการของประเทศ 

 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี   : อาจารย@เอกฤกษ@  พุTมนก      โทรศัพท@  :  098 - 5644559 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089 - 5993718 

 

เกณฑZการประเมิน  

(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 
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ผลการดำเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปcาประสงคZ (O) 

            ออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตร ใหLมีสอดคลLองกับความตLองการของผูLเรียน ตลาดแรงงาน 

สอดคลLองกับสถานการณ@ 

การวางแผน (P)  

หลังจากท่ีคณะกรรมการหลักสูตรนำขLอสรุปที่ไดLจากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผน

ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และวางแผนในการติดตามผลการดำเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปrการศึกษา 

2563ดังน้ี 

1. นำผลการประเมินหลักสูตรผTานการวิจัยความเปHนไปไดLในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรประยุกต@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังปรากฏในรายงานวิจัยเร่ืองการศึกษาความเปHนไปไดL

ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ไปปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr พ.ศ. 2559 เปHน หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

2. จากการวิเคราะห@ประเมินผลการดำเนินการตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิ- 

เมอร@ จาก มคอ.7 (ปr พ.ศ. 2559-2561)  หลักสูตรไดLปรับเปล่ียนการเรียนการสอน จัดทำสาระของรายวิชา

ใหมT ท่ีจะใชLในรTางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาตร@ประยุกต@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ในบางรายวิชาเพ่ือความเหมาะสม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงไดLแตTงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2564) ใหLสอดคลLองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 12  โดยทำใหLหลักสูตรมี

ความทันสมัยสอดคลLองกับความตLองการของตลาดแรงงาน และความตLองการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง 

ดังภาพท่ี 5.1-1 

 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

 
ภาพท่ี 5.1-1  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการการปรับปรุงหลักสูตรท่ีวางแผนไวL 

 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และขLอเสนอแนะตTางๆ จาก แหลTงฝoกประสบการณ@นักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ 

นักเรียนกลุTมเป�าหมาย ผูLใชLบัณฑิต ศิษย@เกTา และศิษย@ป�จจุบัน ผTานการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ@ นอกจากน้ี
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หลักสูตรวางแผนใหLมีการทำวิจัย เร่ือง การศึกษาความเปHนไปไดLในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร@ประยุกต@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หลังจากที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาเปHน

ระยะเวลาประมาณ 4 ปr เพื่อนำผลการประเมินที่ไดLมาใชLในการรTางหลักสูตรฉบับปรับปรุง และนำผลการประเมินและ

วิจัยท้ังหมดมาพิจารณารTวมกับมคอ. 7 ใชLในการปรับปรุงหลักสูตร 

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. 2564 

  

การดำเนินการ (D) 

        หลักสูตรไดLดำเนินการตามแผนไดLวางไวLโดยทำตามแผนที่ืวางไวL กระบวนการดำเนินการเปHนไปตามลำดับ

ดังน้ี 

1. ไดLสTงแบบสอบถามไปยังแหลTงฝoกประสบการณ@นักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ นักเรียนกลุTมเป�าหมาย ผูLใชL

บัณฑิต ศิษย@เกTา และศิษย@ป�จจุบัน นอกจากนี ้ยังใชLการสัมภาษณ@รTวมดLวย เพื ่อสอบถามความพึงพอใจ และ

ขLอเสนอแนะตTางๆ จากกลุTมคนดังกลTาว  

2. ทำการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr พ.ศ. 2555 หลังจากท่ี

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสอนตามหลักสูตรมาเปHนระยะเวลาประมาณ 4 ปr (รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความ

เปHนไปไดLในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

3. นำผลประเมินจากขLอ 1 ผลการวิจัยหลักสูตรจากขLอ 2 รTวมกับมคอ. 7 มาพิจารณาประกอบการรTางหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร@ประยุกต@ ปr พ.ศ. 2564 

4. อาจารย@ประจำหลักสูตรพิจารณารTวมกันกับคณะในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร@ประยุกต@ ปr พ.ศ. 2564 จำนวนหนTวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมTนLอยกวTา 120 หนTวยกิต โดยโครงสรLาง

หลักสูตร  แบTงเปHนหมวดวิชาท่ีสอดคลLองกับท่ีกำหนดไวLในเกณฑ@มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี  

   1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมTนLอยกวTา 30      หนTวยกิต 

    1.1 กลุTมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมTนLอยกวTา 12  หนTวยกิต 

     บังคับเรียน   9  หนTวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมTนLอยกวTา   3    หนTวยกิต 
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    1.2  กลุTมวิชามนุษยศาสตร@ ไมTนLอยกวTา   6   หนTวยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนTวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมTนLอยกวTา   3    หนTวยกิต 

    1.3  กลุTมวิชาสังคมศาสตร@ ไมTนLอยกวTา   6   หนTวยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนTวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมTนLอยกวTา   3    หนTวยกิต 

    1.4  กลุTมวิชาคณิตศาสตร@ วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี ไมTนLอยกวTา    6   หนTวยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนTวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมTนLอยกวTา   3    หนTวยกิต 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไมTนLอยกวTา 84 หนTวยกิต 

    2.1  กลุTมวิชาแกน      24 หนTวยกิต 

    2.2  กลุTมวิชาเฉพาะดLาน  ไมTนLอยกวTา    60 หนTวยกิต 

     2.2.1  วิชาพ้ืนฐาน  ไมTนLอยกวTา     18 หนTวยกิต 

     2.2.2  วิชาเฉพาะดLาน     34  หนTวยกิต 

         บังคับเรียน     22 หนTวยกิต 

         เลือกเรียน  ไมTนLอยกวTา    12   หนTวยกิต 

     2.2.3  วิชาการฝoกประสบการณ@วิชาชีพ  ไมTนLอยกวTา      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 2 คน และผูLเชี่ยวชาญทางดLานฟlสิกส@ จำนวน 2 คน มาประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหL

ขLอเสนอแนะ เกี่ยวกับการยุบรายวิชาที่ลLาสมัย รวมรายวิชาควรรวมกันไดL การเพิ่มรายวิชาเพ่ือความทันสมัยของ

หลักสูตร ปรับลด-เพ่ิมหนTวยกิตของแตTละรายวิชาใหLเหมาะสม และความสอดคลLอง ทันสมัยของคำบรรยายรายวิชา  

7. เม่ือเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงย่ืนตTอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหLความเห็นชอบ 

8. ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเร่ิมรับนักศึกษา ในปr พ.ศ. 2564 

และไดLเปlดรับนักศึกษาเขLามาศึกษาในปrการศึกษา 1/2564 

 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

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

จัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@  ปr  พ.ศ. 2559 
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2. หลังจากดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ปr   

พ.ศ. 2559 เปHนเวลา 3 ปr ในปrพ.ศ. 2563  หลักสูตรฯ รวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟlสิกส@ ไดLมีแนวคิด

ผสานศาสตร@ระหวTางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@กับศาสตร@ฟlสิกส@  เพ่ือนำความรูLทางฟlสิกส@ เชTน ดิจิตัลอิเลคทรอนิกส@ 

เทคโนโลยีคล่ืนแมTเหล็กไฟฟ�า เทคโนโลยีผิววัสดุ เปHนตLน ทำใหLหลักสูตรสามารถพัฒนาใหLสอดคลLองกลับนโยบายไทย

แลนด@ 4.0 และกลุTมอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ของรํฐบาล จากสถานการณ@ภายนอก การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีกลTาวมาขLางตLน จึงความจำเปHนอยTางย่ิงท่ีตLองผลิตกำลังคนท่ีมีความรูLดLานฟlสิกส@ประยุกต@รวมท้ัง

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ เพ่ือเขLาสูTอุตสาหกรรมเป�าหมายของประเทศในกลุTม S-curve  รวมท้ังรองรับการขยายตัว

ของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขTงขันโดยการผลิตสินคLาใหมTท่ีมีมูลคTาเพ่ิมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ของประเทศไทย การท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมและเพ่ิมมูลคTาใหLกับสินคLาน้ันตLองสามารถประยุกต@ใชLองค@ความรูLพ้ืนฐาน

ใหLเกิดประโยชน@สูงสุด โดยท่ัวไปฟlสิกส@แมLเปHนสาขาวิชาวิทยาศาสตร@พ้ืนฐานแตTมีศักยภาพหากมีการพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงประยุกต@รTวมกับศาสตร@อ่ืนจะกTอใหLเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดL ขณะเดียวกันการเสริมองค@ความรูLดLานเคร่ืองมือ 

และการออกแบบใหLกับนักศึกษาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ จะทำใหLนักศึกษามีขีดความสามารถในการทำงานไดLดี

ย่ิงข้ึน  

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตไดLใชLขLอมูลจากการวิจัยการศึกษาความเปHนไปไดLในการพัฒนา

หลักสูตรซ่ึงไดLจากกลุTมผูLใชLบัณฑิต นักวิชาการ ศิษย@เกTาและศิษย@ป�จจุบัน และความคิดเห็นของผูLทรงคุณวุฒิในการ

ปรับปรุงโครงสรLางหลักสูตร พบวTาผูLใชLบัณฑิตมีความตLองการคุณลักษณะอันดับแรกคือดLานทักษะทางป�ญญามากท่ีสุด 

และควรพัฒนาทักษะดLานภาษาตTางประเทศ ดLานคอมพิวเตอร@ โปรแกรมดLานวิศวกรรม และออกแบบผลิตภัณฑ@ ทักษะ

งานซTอมบำรุง การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และบริหารองค@กร รวมท้ังทักษะเคร่ืองมือสำหรับการวิเคราะห@และ

ทดสอบ ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการหรือผูLทรงคุณวุฒิท่ีมีตTอการพัฒนาหลักสูตร พบวTานักวิชาการหรือ

ผูLทรงคุณวุฒิมีความตLองการคุณลักษณะดLานความรูLมากท่ีสุด และในการออกแบบหลักสูตร เน้ือหาสาระสำคัญมีอยูTใน

หลักสูตรเดิมอยูTแลLวแตTตLองประยุกต@ใหLมีรายวิชาบังคับรTวมท่ีใชLกับท้ังสองวิชาเอก ลดทอนเน้ือหาท่ีไมTจำเปHน ผล

การศึกษาความตLองการของศิษย@เกTาและศิษย@ป�จจุบันท่ีสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในท้ังหลักสูตรฟlสิกส@และ

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ พบวTาคุณลักษณะท่ีสำคัญมากท่ีสุดคือ ดLานคุณธรรม จริยธรรม และวิชาท่ีมีประโยชน@และ

สามารถประยุกต@กับการทำงานไดLคืออิเล็กทรอนิกส@ และควรใหLมีวิชาชTางพ้ืนฐาน การออกแบบ เขียนแบบ และทักษะท่ี

จำเปHนมากท่ีสุดคือทักษะการคิดสรLางสรรค@ในการสรLางส่ิงประดิษฐ@และ ทักษะการใชLภาษาโดยเฉพาะอยTางย่ิง

ภาษาอังกฤษ  

ในการพัฒนาหลักสูตรจึงกำหนดใหLมีวิชาบังคับรTวมท่ีเก่ียวขLองกับอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร@พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาใหLทันสมัย ลดทอนเน้ือหารายวิชาท่ีไมTจำเปHน เนLนทักษะการคิดเพ่ือเพ่ิมมูลคTาผลิตภัณฑ@และ
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การออกแบบและสรLางอุปกรณ@สินคLา และเสริมดLวยกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูL

และทักษะดLานภาษาโดยเฉพาะอยTางย่ิงภาษาอังกฤษ โดยมุTงหวังใหLบัณฑิต วิชาเอกฟlสิกส@ประยุกต@มีความรูLและทักษะ

ทางสินคLาอุตสาหกรรมและความรูLดLานวัสดุพอลิเมอร@เบ้ืองตLน และมุTงหวังใหLบัณฑิตนักเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ท่ี

มีองค@ความรูLดLานเคร่ืองมือและการออกแบบผลิตภัณฑ@ท่ีมีลักษณะเฉพาะจนสามารถตอบสนองผูLใชLบัณฑิตและมี

ประโยชน@ตTอสังคม 

จากขLอมูลจากรายงานวิจัยดังกลTาวหลักสูตรจึงไดLกำหนดความคาดหวังของผลลัพธ@การเรียนรูLเม่ือส้ินปr

การศึกษา ดังตาราง 

 

ปVท่ี ความคาดหวังของผลลัพธZการเรียนรู> 

1 มีทักษะดLานวิทยาศาสตร@พ้ืนฐาน 

สามารถปฏิบัติงานในหLองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร@ไดL 

2 สามารถใชLภาษาอังกฤษสำหรับส่ือสารในชีวิตประจำวัน และในงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานไดL 

สามารถอTานและเขียนแบบทางวิศวกรรม 

สามารถใชLเคร่ืองมือชTางพ้ืนฐานไดLอยTางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

สามารถส่ือสารกับหนTวยซTอมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมไดL 

สามารถระบุคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบท่ีใชLในอุตสาหกรรมไดL 

เฉพาะวิชาเอกฟ�สิกสZประยุกตZ 

สามารถเลือกใชLวัสดุเพ่ือสรLางอุปกรณ@ทางฟlสิกส@ไดL 

เฉพาะวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอรZ 

สามารถเลือกใชLวัตถุดิบและสารเคมีท่ีเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ@ไดL 

3 สามารถทดสอบและวิเคราะห@ผลทดสอบผลิตภัณฑ@ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไดL 

สามารถใชLโปรแกรมคอมพิวเตอร@เพ่ือชTวยคำนวณและการวางแผนในอุตสาหกรรมไดL 

เฉพาะวิชาเอกฟ�สิกสZประยุกตZ 

สามารถออกแบบและพัฒนาอุปกรณ@ทางฟlสิกส@เพ่ือรองรับงานในระบบอุตสาหกรรม หรืองานท่ี 

เก่ียวขLองไดL สามารถซTอมแซมและดัดแปลงอุปกรณ@ทางฟlสิกส@เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงาน 

เฉพาะวิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอรZ 

สามารถออกสูตรยางเพ่ือใหLมีสมบัติตามความตLองการของลูกคLาไดL 

สามารถออกแบบผลิตภัณฑ@จากยางและพอลิเมอร@เพ่ือใหLมีสมบัติเฉพาะไดL 

สามารถแปรรูปยางและพอลิเมอร@เปHนผลิตภัณฑ@ 

ปVท่ี ความคาดหวังของผลลัพธZการเรียนรู> 

4 สามารถสืบคLน ประมวลความรูLจากรายงานวิจัยและบทความวิจัยไดL 
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สามารถพัฒนาหรือสรLางผลิตภัณฑ@ใหมTโดยกระบวนการวิจัย 

สามารถปฏิบัติงานในองค@กรไดL 

 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

1. คณะกรรมการหลักสูตรนำขLอสรุปที่ไดLจากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนในการ

ปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และวางแผนในการติดตามผลการดำเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปrการศึกษา 2562  

เมื่อพิจารณามคอ. 7 พบวTาบางรายวิชานักศึกษาสTวนใหญTสอบตก และมีการถอนรายวิชาจำนวนมาก อาทิเชTน 

แคลคูลัส 1 อาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูLสอนจึงมีการปรึกษาหารือรTวมกัน เพื่อหาทางแกLไขป�ญหาที่เกิดข้ึน 

โดยพบวTาป�ญหาสTวนใหญTเกิดจาก 

1.1 นักศึกษามีความรูLพื้นฐานต่ำ ซึ่งเกิดจากการศึกษาในระดับกTอนระดับอุดมศึกษา ทำใหLเรียนไมTเขLาใจไดL

ในทันที ตLองมีการปูพื้นความรูLในระดับกTอนอุดมศึกษาใหมTดLวยตนเอง ทำใหLเรียนไมTทันในกลุTมที่เรียนดLวยกัน วิธีแกLไข

คือ อาจารย@ภายในหลักสูตร ตLองสอนปรับพื้นฐานใหLแกTนักศึกษาที่มีความรูLพื้นฐานอTอนดLอย สามารถเรียนรูLเรื่องราว

ตTาง ๆ ไปพรLอม ๆ กันกับเพ่ือนในกลุTมเรียนดLวยกันไดL 

1.2 เนื้อหาสาระของรายวิชามีความยาก ทำใหLคะแนนสอบต่ำ ซึ่งแกLไขไดLโดย ใหLนักศึกษาที่มีป�ญหา เขLาพบ

อาจารย@ผูLสอน เพื่อใหLอาจารย@ผูLสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทำแบบฝoกหัดเพื่อใหLเกิดความเขLาใจมากขึ้น 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) 
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หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

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       

5.1-0-5 รายงานการประชุม 

5.1-0-6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

5 ขLอ 5 ขLอ 

4 คะแนน 

5 ขLอ 

4 คะแนน 

5 ขLอ 

4 คะแนน 
ü   

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 5.1 

จุดแข็ง 

1.    หลักสูตรมีสาระการเรียนรูLท่ีสนองตอบความตLองการของทLองถ่ิน และประเทศ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.   การปรับปรุงหลักสูตรตLองวิเคราะห@ความกLาวหนLาของวิทยาการสมัยใหมTเพ่ือใหLผลผลิตของหลักสูตรเปHนท่ี

ตLองการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ศึกษาขLอมูลเชิงประจักษ@ของผูLท่ีมีสTวนเก่ียวขLองตTอหลักสูตรในหลายชTองทาง 

2. ศึกษาขLอมูลจากบัณฑิตและผูLใชLบัณฑิตในรายวิชาท่ีตLองการแกLไขหรือเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง ใหLทันสมัย 

ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรสรLางเครือขTายทางวิชาการในวงการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ระหวTางมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศ

และตTางประเทศ 

2. ควรสรLางจุดเดTนของหลักสูตรใหLชัดเจน เชTน การตอบสนองความตLองการองค@ความรูLใหมTทางเทคโนโลยียาง

และ พอลิเมอร@แกTทLองถ่ินเพ่ือการพัฒนาทLองถ่ินตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ  
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ตัวบWงช้ีท่ี  5.2 การวางระบบผู>สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบWงช้ี 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 การสอบป�องกัน และการเผยแพรT

ผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตLองเนLนการพัฒนา

นักศึกษาใหLมีความรูLตามโครงสรLางหลักสูตรที่กำหนด และไดLรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูLในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูLดLวยตนเอง ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาตTางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสTวนรTวม ความสามารถในการใชLเทคโนโลยี 

ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมTตLองใชLสื ่อเทคโนโลยี และทำใหL

นักศึกษาเรียนรูLไดLตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ไดL ผูLสอนมีหนLาที่เปHนผูLอำนวยความสะดวกใหLเกิดการ

เรียนรูL และสนับสนุนการเรียนรูL  สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนLนการวิจัย

เปHนฐานการเรียนแบบใชLป�ญหาเปHนฐาน เปHนตLนในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบาย

กระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุมประเด็นตTอไปน้ี 

- การกำหนดผูLสอน 

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

เรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางวังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในการประเมินเพื ่อใหLทราบวTาอยู Tในระดับคะแนนใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั ้งหมด ที ่ทำใหL

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตTางของผูLเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนLนผูLเรียนเปHนสำคัญ 

กTอใหLเกิดผลการเรียนรูLบรรลุตามเป�าหมาย 

 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี   : อาจารย@เอกฤกษ@  พุTมนก      โทรศัพท@  :  098 - 5644559 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  :  นางวรรณฤดี หม่ืนพล  โทรศัพท@  :  089 - 5993718 
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เกณฑZการประเมิน 

(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

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปHน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบกลไกไปสูTการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปHนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ@ยืนยัน 

และกรรมการผูLตรวจประเมิน

สามารถใหLเหตุผลอธิบายการ

เปHนแนวปฏิบัติท่ีดีไดLชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

การวางระบบผู>สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เปcาประสงคZ (O) 

        เพื่อใหLกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนอง ความแตกตTางของผูLเรียนการจัดการเรียนการสอน ที่เนLน

ผูLเรียนเปHนสำคัญ กTอใหLเกิดผลการเรียนรูLบรรลุตามเป�าหมาย 

การกำหนดผู>สอน 

การวางแผน (P) 
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การกำหนดผูLสอนของหลักสูตรไดLมีการไดLแนวปฏิบัติที่เคยใชL มีการประเมินผลแลLวพบวTาไดLผลการดำเนินงานท่ี

ดีข้ึน โดยมีการวางแผนตามแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. เมื ่อสำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สTงรายวิชาที ่เปlดสอนในปrการศึกษา 2563 มายังหลักสูตรฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@  

2. หลักสูตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อดำเนินการจัดผูLสอนในแตTละรายวิชา อาจารย@ผูLรับผิดชอบ

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 2563 หลักสูตรไดLดำเนินการกำหนดอาจารย@ผูLสอน โดยทำตามแผนท่ีวางไวLดังน้ี    

1. หลังจากสำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สTงรายวิชาที่เปlดสอนในปrการศึกษา 2563 มายังหลักสูตรฯ 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@  

2. หลักสูตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื ่อดำเนินการจัดผู LสอนในแตTละรายวิชา โดยอาจารย@

ผูLรับผิดชอบหลักสูตรไดLประชุมวางแผนรTวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย@ผูLสอน และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน จากขLอมูลของ หลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค@ของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบาย

รายวิชา สรุปคุณลักษณะ ความรูLความสามารถ ของผูLสอนที่สอดคลLองกับแตTละรายวิชา พรLอมทั้งพิจารณา

รTวมกันถึงคุณสมบัติ ความรูL ประสบการณ@ของผูLสอนในหลักสูตร มคอ. 7 ผลการประเมินของนักศึกษา การตัด

เกรดในรายวิชา ตลอดจนขLอรLองเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย@ผูLสอน (ถLามี)  

มารTวมพิจารณาวางแผนจัดผูLสอนใหLเหมาะสมในแตTละรายวิชา 

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



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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และงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทำความเขLาใจดLานการเรียนแกTนักศึกษา ความรูLความเชี่ยวชาญใน

การสอน วิธีการสอน การใหLผู LเรียนคิดและแกLป�ญหา การใชLสื ่อ การประเมินผลและใหLขLอมูลยLอนกลับแกTผู Lเรียน 

พฤติกรรมการสอนเชTนการตรงตTอเวลา การเปlดโอกาสใหLผูLเรียนแสดงความคิดเห็น เปHนตLน จากนั้นอาจารย@ผูLสอนไดL

จัดทำรายงานการเรียนการสอนโดยใชLขLอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทำ 

มคอ.5 และ มคอ.6 สTงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย@ผู Lรับผิดชอบ

หลักสูตรไดLดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 หลักสูตรจะนำขLอมูลที่ไดL

ท้ังหมดมาจัดทำรายงาน มคอ.7 และนำผลสัมฤทธ์ิ และป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสอนของอาจารย@ผูLสอนมาสรุป เพ่ือเขLาท่ี

ประชุมตTอไป 

 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

         ในดำเนินกลไกดLานการกำหนดผูLสอน  กระบวนการตามแนวปฏิบัติที่หลักสูตรวางไวL พบวTาหลักสูตรสามารถ

จัดผูLสอนใหLเหมาะกับการเรียนการสอนไดLดีขึ้น โดยพบวTาอาจารย@สามารถถTายทอดความรูLใหLนักศึกษามีความรูLความ

เขLาใจในรายวิชาที่อาจารย@รับผิดชอบไดLดี ดังผลการเรียนของนักศึกษาที่ดีขึ้นตามรายงานในมคอ. 7 ทำใหLหลักสูตร

สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนไดLดีขึ้น นักศึกษาสามารถเรียนไดLตามที่หลักสูตรวางแผนไวL ทำใหLที่ประชุม

หลักสูตรมีความเห็นพLองกันวTากลไกดังกลTาว เหมาะสมในการจัดการป�ญหาการเรียนของนักศึกษา ที่เกิดจากการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย@ผูLสอน  

 

การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู> (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

การวางแผน (P) 

1.  เม่ือหลักสูตรสTงรายช่ืออาจารย@ผูLสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพ่ือสTงไปยัง สนส. ผTานคณะ 

2.  เม่ือ สนส. ดำเนินการ และเปlดระบบเพ่ือใหLนักศึกษาลงทะเบียนสTวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน 

3.  หลักสูตรจะตLองจัดประชุมใหLอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรไดLประชุม เพ่ือแจLงกำหนดการสTงเอกสาร 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@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรไดLดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูL (มคอ.3 และ

มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ตามแผนท่ีวางไวL ดังน้ี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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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 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดLานตามที่ระบุไวLใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการ

สอนในแตTละภาคการศึกษา โดยผTานการพิจารณาของกรรมการประจำหลักสูตร  

ในปrการศึกษา 2563 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 โดยมีฝ�ายวิชาการ

ของคณะเปHนผูLกำกับดูแล นอกจากน้ีผูLสอนไดLบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย นำเน้ือหา

สาระท่ีใหLบริการวิชาการรวมท้ังการทำงานวิจัยกับกลุTมเป�าหมายตTางๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

         เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนด นักศึกษาที่เรียนในแตTละกลุTม แตTละวิชาไดL

ประเมินการสอนของผูLสอนโดยออนไลน@ผTานระบบของสำนักสTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็น

การชี้แจงทำความเขLาใจดLานการเรียนแกTนักศึกษา ความรูLความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหLผูLเรียนคิดและ

แกLป�ญหา การใชLสื่อ การประเมินผลและใหLขLอมูลยLอนกลับแกTผูLเรียน พฤติกรรมการสอนเชTนการตรงตTอเวลา การเปlด

โอกาสใหLผูLเรียนแสดงความคิดเห็น เปHนตLน และผูLสอนไดLนำผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษารวมทั้งการทวนสอบในแตTละรายวิชาวTานักศึกษาเกิดการเรียนรูLตามมาตรฐานผลการเรียนรูLโดยจัดทำรายงาน

ผลการเรียนการสอนคือจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 

 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

         เมื่อไดLจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย@ผูLสอนไดLจัดทำรายงานการเรียน

การสอนโดยใชLขLอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือ จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 สTง

ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรไดLดำเนินการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนดใน มคอ.3 และนำขLอมูลท่ีไดLท้ังหมดจัดทำรายงาน มคอ.7 เพ่ือนำไป

พิจารณาควบคูTกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปrการศึกษา 

2563 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

98 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

 

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 2563 หลักสูตรไดLมีการนำกระบวนการวิจัย กระบวนการบริการวิชาการ  และกระบวนการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มาใชLในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

- มีการนำกระบวนการการบริการวิชาการ มาใชLในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยมีรายละเอียด

ดังน้ี  

1. โครงการบริการวิชาการ สิ่งแวดลLอมสองทะเล โดยมีการนำมาใชLในการจัดการเรียนการสอน 

มอบหมายใหLนักศึกษาแตTละช้ันปr นำหัวขLอท่ีเรียนมาเปHนฐานเรียนรูLในการอบรม ไดLแกT 

1) นักศึกษารหัส 604236 จัดฐานเรียนรูLที่เกิดจากโครงงานวิจัยของตน เชTน พอลิยูริเทนชนิด

แข็ง การข้ึนรูปพลาสติกโดยใชLเคร่ืองรีดสกรูเด่ียว เปHนตLน 

2) นักศึกษารหัส 614236 จัดฐานเรียนรูLการทดสอบทางฟlสิกส@ ซึ่งสอดคลLองกับรายวิชา 

4423107 การทดสอบยางทางฟlสิกส@ และ 4423110 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1 

3) นักศึกษารหัส 624236 จัดฐานเรียนรูLเรื ่องการแปรรูปยาง ซึ ่งสอดคลLองกับรายวิชา 

4422107 กระบวนการแปรรูปยาง 

2. โครงการอบรมความรูLเรื่องการผลิตฟองยางสำหรับชาวบLาน รTวมกับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ณ 

ต.ไมLแกTน อ.จะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งหลักสูตรไดLมอบหมายใหLนักศึกษา รหัส 604236 ซ่ึง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4423601 วิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ เลือกทำโครงงานวิจัย

ดLานฟองยาง เปHนผูLดำเนินการตลอดทั้งโครงการ ตั้งแตTการติดตTอประสานงาน จัดสถานที่ วัสดุ

และอุปกรณ@ ในการอบรม นอกจากน้ียังนำเอาองค@ความรูLของผลงานวิจัยทางดLานฟองยางของ

หลักสูตรฯ มาใชLในการบริการวิชาการอีกดLวย 

 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 

 

 

99 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

         ในปrการศึกษา 2563 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ การบริการวิชาการ พบวTานักศึกษามี

ความรู L มีความมั่นใจ และมีความสนใจในศาสตร@ของตนเองมากขึ ้น เขLาใจการนำศาสตร@ที ่ตนเองไดLศึกษามาไป

ประยุกต@ใชLกับงานบริการวิชาการมากข้ึน ท้ังน้ีคาดวTาเกิดจากนักศึกษาไดLเรียนรูLจากการปฏิบัติจริง และรูLจักวางแผนการ

ทำงาน นอกจากนี้จากผลการประเมินโครงการตTางๆ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน จากนักเรียนและผูLเขLารTวมอบรม

ดังกลTาวพบวTา มีความพึงพอใจในระดับดี และในดLานการวิจัยสTงผลใหLมีการเผยแพรTงานวิจัยของนักศึกษามากข้ึน 

 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (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 

หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

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 2563 

5.2-0-5 คำส่ังท่ี 526/2563 โครงการบริการความรูLแกTชุมชนองค@การบริหารสTวนตำบลสะพานไมLแกTน  

5.2-0-6 คำส่ังท่ี 465/2563 โครงการปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดลLอม 2 ทะเล ปrท่ี 2 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

การวางระบบผูLสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

5 ขLอ 5 ขLอ 

4 คะแนน 

5 ขLอ 

4 คะแนน 

5 ขLอ 

3 คะแนน 

 ü 

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 5.2 

จุดแข็ง 

1. อาจารย@ผูLสอนเปHนผูLที่มีประสบการณ@ดLานสอน และเชื่อมโยงกับการคงอยูTของอาจารย@ผูLสอน ทำใหLการจัดวาง

ผูLสอนมีความเหมาะสม 

2. มีการทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย@มากข้ึน ทำใหLมีความรูLใหมTมาใชLในการสอนของอาจารย@ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

100 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

3. การสนใจท่ีจะนำกระบวนการวิจัยมาใชLในการเรียนการสอนของอาจารย@มีมากข้ึน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.. สTงเสริมใหLอาจารย@บริการวิชาการในรูปแบบตTางๆ 

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

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สTงเสริมใหLอาจารย@ลงพ้ืนท่ีพ่ือหาความตLองการของชุมชนในดLานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. งบประมาณในการเรียนการสอนมีนLอย เน่ืองจากผูกกับจำนวนนักศึกษา 

ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรเพ่ิมงบประมาณสำหรับการเรียนการสอน  

 

ตัวบWงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู>เรียน 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ (P) 

คำอธิบายตัวบWงช้ี 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

ใหLเกรดที ่สะทLอนผลการเรียนรู LไดLอยTางเหมาะสม มีการกำกับใหLมีการประเมินตามสภาพจริง  

(authentic assessment) มีการใชLว ิธ ีการประเมินที ่หลากหลาย ใหLผลการประเมินที ่สะทLอน

ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหTงความเปHนจริง (real world) และมีวิธีการใหLขLอมูลป�อนกลับ 

(feedback) ที่ทำใหLนักศึกษาสามารถแกLไขจุดอTอน หรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดLใหLผลการประเมินท่ี

สะทLอนระดับความสามารถที ่แทLจริงของนักศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตLองใหL

ความสำคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ@ การคLนควLาอิสระที่มีคุณภาพดLวยในการรายงานการ

ดำเนินงานตามตัวบTงชี้นี้ใหLอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยTางนLอยใหLครอบคลุม

ประเด็นดังตTอไปน้ี 

- การประเมินผลการเรียนรูLตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 
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- 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 

 

เกณฑZการประเมิน   

(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 
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ผลการดำเนินงาน 

การประเมินผู>เรียน 

เปcาประสงคZ  

เพ่ือกำหนดเกณฑ@การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหLเกรดที่สะทLอนผล

การเรียนรูLไดLอยTางเหมาะสม มีการกำกับใหLมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใชLวิธีการ

ประเมินท่ีหลากหลาย ใหLผลการประเมินท่ีสะทLอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหTงความเปHนจริง (real world) 

และมีวิธีการใหLขLอมูลป�อนกลับ (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@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกำหนดเกณฑ@การประเมินผล

การเรียนรูLของนักศึกษาในแตTละรายวิชา 

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) 
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        จากขLอมูลที่ไดLวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห@ ซึ่งอาจารย@ผูLสอนไดLดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติแลLว นำไปแจLงใหLผูLเรียนทราบทั้งวัตถุประสงค@การ

สอน หลักฐานการเรียนรูLของผูLเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ@การประเมิน ฯลฯ ใหLผูLเรียนมีสTวนรTวมปรับปรุงแนว

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) 

       ในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรูLในทุกข้ันตอน อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงผูLรับผิดชอบดำเนินการไดL

กำกับติดตามอยTางตTอเนื่องตั้งแตTติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการทวนสอบขLอสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ของผูLเรียน ทั้งระหวTางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทำโดยอาจารย@ผูLสอนที่ดำเนินการสอนรTวมกันในแตTละรายวิชา 

และนำสTงอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจLงแกT

ผูLเรียนแลLว ผูLเรียนดำเนินการประเมินผูLสอนโดยออนไลน@ผTานระบบ ผูLสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูLเรียน นำมา

เปHนสTวนหนึ่งในการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน โดยสTงออนไลน@ผTานระบบ และอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วัน นับแตTวันเสร็จส้ินการเรียนการสอน  

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

เม่ือส้ินสุดการประเมินผล หลักสูตรไดLนำผลการประเมินเขLาสูTทีประชุมกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณาวิพากษ@กลไก

การดำเนินการประเมินผลการเรียนรูLของหลักสูตร ท่ีประชุมเห็นพLองวTาเปHนกลไกท่ีหลักสูตรดำเนินการมีความเหมาะสม 

สามารถดำเนินการไดL การกำกับ ติดตาม เปHํนไปอยTางตTอเน่ืองในทุกข้ันตอนของการเรียนการสอน ดLวยวิธีการหรือ

เคร่ืองมือประเมินท่ีเช่ือถือไดL สามารถตรวจสอบไดL ทำใหLไดLขLอมูลท่ีชTวยใหLผูLสอนและผูLเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนตTอไป ดังจะเห็นไดLจากผลการประเมินนักศึกษา มีแนวโนLมดีข้ึน ในปrการศึกษา 2557 จนถึง ปr

การศึกษา 2563  
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หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

5.3-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4 

5.3-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6  

5.3-0-3 มคอ.7 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

การประเมินผูLเรียน 5 ขLอ 4 ขLอ 

3 คะแนน 

5 ขLอ 

4 คะแนน 

4 ขLอ 

3 คะแนน 

   ü 

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 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 

ข>อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ออกแบบระบบประเมินผลและทวนสอบใหLเปHนมาตรฐานกลาง 

 

ตัวบWงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหWงชาติ 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ (P) 

คำอธิบายตัวบWงช้ี ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รLอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบTงชี้การดำเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขLอ 7 ท่ีหลักสูตรแตTละ

หลักสูตรดำเนินงานไดLในแตTละปrการศึกษาอาจารย@ผู LรับผิดชอบหลักสูตรจะเปHนผู Lรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปrในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : นายเอกฤกษ@ พุTมนก   โทรศัพท@  : 098-5644559 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี ม่ืนพล   โทรศัพท@  : 089-5993718 

เกณฑZการประเมิน 

- 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 

- 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 ดังน้ี 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 ทั้งนี้ใหLคำนึงถึงเจตนารมณ@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 

ดัชนีบWงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

ไมWเปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตรอยTางนLอยรLอยละ 

  1. มีอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรท้ังส้ิน 

5 คน 

ü  5.4.1.1 รายช่ืออาจารย@

ผูLรับผิดชอบหลักสูตร 
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ดัชนีบWงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

ไมWเปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

เอกสาร/หลักฐาน 

80 มีสTวนรTวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตาม และทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตร 

  2. มีการจัดประชุม 5 คร้ัง ดังน้ี 

- คร้ังท่ี 4/2563 สถานท่ี อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน

รLอยละ 80  

- คร้ังท่ี 5/2563 สถานท่ี อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน

รLอยละ 80  

- คร้ังท่ี 6/2563 สถานท่ี อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน

รLอยละ 80 

- คร้ังท่ี 7/2563 สถานท่ี อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน

รLอยละ 80 

- คร้ังท่ี 1/2564 สถานท่ี อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

จำนวนอาจารย@เขLารTวม 4 คน คิดเปHน

รLอยละ 80 

5.4.1.2 รายงานการ

ประชุมอาจารย@

ผูLรับผิดชอบหลักสูตร 

ซ่ึงแสดงรายช่ืออาจารย@

ผูLเขLารTวมประชุมโดยจัด

ประชุมอาจารย@

ผูLรับผิดชอบหลักสูตร

อยTางนLอยภาค

การศึกษาละ 2 คร้ัง 

5.4.1.3 รายงานสรุป

จำนวนอาจารย@

ผูLรับผิดชอบหลักสูตรท่ี

มีสTวนรTวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน 

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 

 ü   5.4.2.1  มคอ.2

รายละเอียดของ

หลักสูตร 

5.4.2.2 กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหTงชาติ 
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ดัชนีบWงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

ไมWเปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

เอกสาร/หลักฐาน 

      2.2.2 มคอ.2 ไมTสอดคลLองกับ

ประกาศ TQF 

(3) มีรายละเอียดของ

รายวิชาและรายละเอียด

ของประสบการณ@

ภาคสนาม (ถLามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  

อยTางนLอยกTอนการเปlด

สอนในแตTละภาค

การศึกษาใหLครบทุก

รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1.รายวิชาท่ีเปlดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปr

การศึกษา 2563 มี จำนวน 24 รายวิชา 

และ ภาคเรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2563 

มี 25 รายวิชา  

2.รายวิชาท่ีสTง มคอ.3 กTอนเปlดภาค

เรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2563 มีจำนวน 

38 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 ปr

การศึกษา 2563 มี จำนวน 25 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณZ

ภาคสนาม (มคอ.4)  

1. รายละเอียดของประสบการณ@

ภาคสนาม (ถLามี) ท่ีเปlดสอนภาคเรียนท่ี 

2 ปrการศึกษา 2563 มีจำนวน 2 

รายวิชา    

2. รายวิชาท่ีสTง มคอ.4 กTอนเปlดภาค

เรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2563 มีจำนวน 

2 รายวิชา  

ü  5.4.3.1 มคอ.2 

รายละเอียดของ

หลักสูตร 

5.4.3.2 มคอ.3 

รายละเอียดรายวิชา 

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 2563 มี 

จำนวน 24 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 

ปrการศึกษา 2563  มี จำนวน 25 

รายวิชา 

2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ท่ีสTง 

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีเปlดสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปr

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
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ดัชนีบWงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

ไมWเปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

เอกสาร/หลักฐาน 

 การศึกษา 2563 มีจำนวน 24 รายวิชา 

และภาคเรียนท่ี 2  

ปrการศึกษา 2563 มี จำนวน 25

รายวิชา 

รายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณZภาคสนาม (มคอ.6) 

1. ผลการดำเนินการของประสบการณ@

ภาคสนาม ท่ีเปlดสอนในภาคเรียนท่ี 2 

ปrการศึกษา 2563 มี จำนวน 2 

รายวิชา  

2. ผลการดำเนินการของประสบการณ@

ภาคสนามท่ีสTง มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปlดสอน

เรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2563 มี จำนวน 

2 รายวิชา  

ท่ีเปlดสอนในแตTละภาค

การศึกษา 

(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 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ตามมาตรฐานการเรียนรูLท่ีกำหนดใน 

มคอ. 3 และมคอ. 4 จำนวน 35 

รายวิชา ของรายวิชาท่ีเปlดสอนจำนวน 

35 รายวิชา คิดเปHนรLอยละ 100 ของ

รายวิชาท่ีเปlดสอน  

ü  5.4.6.1 รายงานจำนวน

รายวิชาท้ังหมดท่ีเปlด

สอนในปrการศึกษา 

5.4.6.2 รายงานจำนวน

และรายช่ือรายวิชาท่ีมี

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูL
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ดัชนีบWงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

ไมWเปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

เอกสาร/หลักฐาน 

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@ใหมT (ถLามี) 

ทุกคน ไดLรับการ

ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ดLานการจัดการเรียนการ

สอน 

8.1 มีอาจารย@ใหมT คือ 

อาจารย@ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักด์ิ 

8.2 มีการปฐมนิเทศ หรือคำแนะนำ

ดLานการจัดการเรียนการสอนเบ้ืองตLน 

ผTานกาประชุมออนไลน@ 

8.3 มีการจัดพ่ีเล้ียงใหLแกTอาจารย@ใหมT

คือ ผูLชTวยศาสตราจารย@ ดร.พลพัฒน@ 

รวมเจริญ 

ü  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

ท่ีไดLรับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือ

วิชาชีพในแตTละปr

การศึกษาแตTละ

หลักสูตร 

5.4.9.3 เอกสาร/

หลักฐานการเขLารTวม
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ดัชนีบWงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

ไมWเปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

เอกสาร/หลักฐาน 

โครงการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือ

วิชาชีพของอาจารย@

ประจำแตTละคนแตTละ

หลักสูตร 

(10) จำนวนบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถLามี) ไดLรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมTนLอยกวTารLอย

ละ 50 ตTอปr 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน มี

บุคลากรท้ังส้ิน 1 คน คือ 

นางวรรณฤดี  หม่ืนพล 

ไดLรับการพัฒนาฯ จำนวน 2 คร้ัง  

1.  อบรมออนไลน@ หลักสูตรท่ี 3 

การตรวจสอบความใชLไดLของวิธี

ทางเคมี ระหวTางวันท่ี 23- 24 

มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร@

บริการ 

2. อบรมออนไลน@ การจัดทำ

เอกสารในระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO/ICE 17025 : 2017  ระหวTาง

วันท่ี 25- 26 มีนาคม 2564 กรม

วิทยาศาสตร@บริการ 

3. อบรมออนไลน@ หลักสูตร

ขLอกำหนด มาตรฐาน ISO/ICE 

17025 : 2017 ระหวTางวันท่ี 30- 

31 มีนาคม 2564 กรม

วิทยาศาสตร@บริการ 

4.อบรม เร่ือง สัมมนาใหLความรูL

เก่ียวกับเคร่ืองวัดความเปHนกรด – 

ดTาง 

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/ 

11.1 มีนักศึกษาปrสุดทLาย/ บัณฑิตใหมT  

- จำนวนนักศึกษาปrสุดทLาย= 11 คน 

ü  5.4.11.1 รายงานสรุป

ความพึงพอใจของ
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ดัชนีบWงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

ไมWเปQนไป

ตาม

เกณฑZ 

เอกสาร/หลักฐาน 

บัณฑิตใหมTท่ีมีตTอคุณภาพ

หลักสูตรเฉล่ียไมTนLอยกวTา

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- จำนวนผูLตอบแบบสอบถาม= 7 คน 

- รLอยละของผูLตอบแบบสอบถาม= 63.6 

- ระดับความพึงพอใจ 4.59 

นักศึกษาปrสุดทLายท่ีมี

ตTอคุณภาพหลักสูตร 

 

(12) ระดับความพึงพอใจ

ของผูLใชLบัณฑิตท่ีมีตTอ

บัณฑิตใหมT เฉล่ียไมTนLอย

กวTา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.00 

 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูLใชL

บัณฑิตท่ีมีตTอบัณฑิตใหมT เปHนไปตาม

เกณฑ@ (เฉล่ียไมTนLอยกวTา 3.51) ไดL

คะแนน 4.28 

 

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 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2560 2561 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

รLอยละ 100 รLอยละ 

100 

5 คะแนน 

รLอยละ 

100 

5 คะแนน 

รLอยละ 92 

4.58 

คะแนน 

 ü 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 5.4 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

2. หลักสูตรมีการเก็บเอกสารการดำเนินงานอยTางเปHนระบบ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรควรมีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติอยTางสม่ำเสมอ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

 

ปoญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปoญหาตWอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคZของหลักสูตร 

แนวทางการปcองกันและแก>ไข

ปoญหาในอนาคต 

- - - 

 

องคZประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู> 

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะตLองมีป�จจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLซึ่งประกอบดLวย

ความพรLอมทางกายภาพความพรLอมดLานอุปกรณ@ความพรLอมดLานเทคโนโลยีความพรLอมดLานการใหLบริการ เชTน หLองเรียน 

หLองปฏิบัติการ หLองทำวิจัย อุปกรณ@การเรียนการสอน หLองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร@ Wifi และอ่ืน ๆ 

รวมทั้งการบำรุงรักษาที่สTงเสริมสนับสนุนใหLนักศึกษาสามารถเรียนรูLไดLอยTางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูLที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหTงชาติโดยพิจารณารTวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย@องค@ประกอบดLานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLจะพิจารณาไดLจากตัวบTงช้ีตTอไปน้ี จำนวน 1 ตัวบTงช้ี คือ 

ตัวบWงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู> 

ชนิดของตัวบWงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบWงช้ี 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/สถาบันโดยมีสTวนรTวมของอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือใหLมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 

- จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLท่ีเพียงพอและเหมาะสมตTอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย@ตTอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูL 
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 ในการประเมินเพ่ือใหLทราบวTาอยูTในคะแนนระดับใด ใหLพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมดท่ี

สะทLอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLท่ีจำเปHนตTอการเรียนการสอน และสTงผลใหLผูLเรียนสามารถเรียนรูLไดLอยTางมีประสิทธิผล 

ผูLกำกับดูแลตัวบTงช้ี  : นายเอกฤกษ@  พุTมนก  โทรศัพท@  : 098 - 5644559 

ผูLจัดเก็บขLอมูล  : นางวรรณฤดี หม่ืนพล  โทรศัพท@  : 089 - 5993718 

 

เกณฑZการประเมิน 

(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 
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ผลการดำเนินงาน 

ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสWวนรWวมของอาจารยZผู>รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให>มีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู>เพียงพอและเหมาะสมตWอการจัดการเรียนการสอน 

เปcาประสงคZ  

เพื่อใหLสิ่งสนับสนุนมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรLอมใชLงานทันสมัยโดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุง

พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย@ 

การวางแผน (P) 

อาจารย@ผู Lรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาวางแผนเพื่อใหLมีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู Lเพียงพอและ

เหมาะสมกับการเรียนการสอนย่ิงข้ึนดังน้ี 

● การเตรียมความพรLอมของหLองเรียนใหLมีบรรยากาศ สภาพแวดลLอมที่เอื้อตTอการเรียนรูL ทั้งในดLาน แสงสวTาง 

อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนท่ีใชLสอยในหLองเรียนใหLสอดคลLองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

● การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางดLานสื่อโสตทัศนูปกรณ@ เชTน คอมพิวเตอร@ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 

เครื่องโปรเจคเตอร@ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ@ โต»ะ เกLาอี้ ในหLองเรียนใหLพรLอมสำหรับใชLงานรวมทั้งระบบ

เครือขTายอินเทอร@เนตของมหาวิทยาลัย 

● เมื ่อไดLรับการจัดสรรงบประมาณประจำปr หลักสูตรฯ ไดLมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการใชLงบประมาณ

ประจำปr โดยมีการจัดสรรงบประมาณสTวนหน่ึงในการจัดหาครุภัณฑ@ประจำหลักสูตร เชTน เคร่ืองช่ัง เคร่ืองพิมพ@ 

คอมพิวเตอร@ เปHนตLน เพ่ือใชLในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

● มีการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ@ 4 ปr และจัดทำคำขอครุภัณฑ@ประจำปr ผTานการประชุมเพื่อจัดแผนการ

จัดหาครุภัณฑ@ประจำปrตามแผนการจัดหาครุภัณฑ@ 4 ปr โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตาม

ความเห็นของที่ประชุมหรือขLอมูลอื่นที่ไดLมาจาก ตารางบันทึกการใชLงาน สภาพเครื่องมือที่ใชLอยูTของหลักสูตร 

และเทรนด@ของศาสตร@เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ เพื่อใหLมีครุภัณฑ@เพียงพอและมีคุณภาพพรLอมใชLงาน

ทันสมัยในศาสตร@ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ โดยในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรไดLเสนอจัดทำคำขอ

ครุภัณฑ@ประจำปr 3 รายการไดLแกT 

1. เครื่องผสมระบบปlด เนื่องจากที่ประชุมมีความเห็นพLองวTา เครื่องผสมระบบปlดท่ีหลักสูตรมีอยูTป�จจุบัน 

ไดLชำรุด ใชLไดLไมTเต็มประสิทธิภาพ สำหรับการเรียนรูLการผสมยางกับสารเคมีในเครื่องผสมระบบปlดของ

นักศึกษา และในป�จจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโนLมใชLการผสมยางและสารเคมีดLวยเครื่องผสมระบบปlด

มากข้ึน จึงจำเปHนท่ีหลักสูตรจะตLองจัดหาเคร่ีองดังกลTาวเรTงดTวน 

2. เครื่องวัดดัชนีการไหลของพอลิเมอร@ (MFI) เนื่องจากในทางดLานพอลิเมอร@ การวิเคราะห@ความสามารถ

ขึ้นรูปมีความจำเปHนมาก และเครื่องดังกลTาวเปHนเครื่องมือที่นิยมใชLกันโรงงานอุตสาหกรรมพอลิเมอร@ แตT

หลักสูตรยังไมTมีเคร่ืองมือดังกลTาวใชLการเรียนการสอนและวิจัย 

3. เครื่องทดสอบความตLานทานตTอแรงกระแทก เปHนเครื่องทดสอบที่จำเปHนสำหรับงานพลาสติก และวัสดุ

คอมโพสิท แตTเคร่ืองดังกลTาวหลักสูตรยังไมTมีใชLในการเรียนการสอน 
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ผลการดำเนินงาน 

● จัดทำแผนการใชLงานทรัพยากรรTวมกันกับศูนย@วิทยาศาสตร@ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับเครื่องมือ

วิเคราะห@บางเคร่ืองท่ีหลักสูตรยังไมTมี เชTน FTIR กลLองจุลทรรศน@ชนิดถTายภาพไดL เตาเผาอุณหภูมิสูง เปHนตLน 

● จากป�ญหาการจัดซื้อจัดจLางที่ลTาชLา ทางหลักสูตรจึงเปHนผูLประสานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLกับงานพัสดุ

คณะ โดยหลักสูตรจัดวางแผนการใชLงบประมาณประจำปrที่หลักสูตรไดLรับ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ@เพื่อใชLการ

สนับสนุนการเรียนรูL ในการจLางซTอมบำรุงเครื่องจักร เครื่องทดสอบ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLอื่นๆ ของ

หลักสูตร ใหLอยูTในสภาพพรLอมใชLงาน 

● การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ@ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรอนิกส@ในสำนักวิทยบริการ ซึ่งเปHนหLองสมุดของ

มหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ ไดLใหLอาจารย@เสนอรายช่ือหนังสือและวารสารของศาสตร@เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

ใหLแกTสำนักวิทยบริการ เพื่อจัดซื้อมาใหLใชLในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย@ นอกจากน้ี 

หลักสูตรยังจัดทำหLองสมุดของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ ที่รวบรวมรายงานโครงงานวิจัยของ

นักศึกษา มาตรฐานตTาง หนังสือ และตำราทางดLานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ไวLบริการในการเรียนและการ

สอนแกTนักศึกษาและอาจารย@อีกดLวย 

การดำเนินการ (D) 

หลักสูตรเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร@ ไดLดำเนินการในการจัดหาและดูแลสิ่งสนับการเรียนรูLใหLเพียงพอ และมี

คุณภาพ สามารถใชLงานไดLดี รTวมกับ คณะ และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

● ในการเตรียมความพรLอมของหLองเรียนใหLมีบรรยากาศ สภาพแวดลLอมท่ีเอ้ือตTอการเรียนรูL  ท้ังในดLาน แสงสวTาง 

อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชLสอยในหLองเรียนใหLสอดคลLองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปr

การศึกษา 2563 หลักสูตรมีจัดหLองเรียน 2 หLอง ซึ่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร@ เครื่องฉาย

แผTนทึบและโปรเจคเตอร@ นอกจากนี้ยังมีหLองปฏิบัติการจำนวน 4 หLอง ลานปฏิบัติการขนาดใหญT 1 ลาน การ

ดูแลความสะอาดของหLองท้ังหมด ทางคณะไดLจัด พนักงานทำความสะอาดเพ่ือทำความสะอาดหLองตTาง ๆ และ

หลักสูตรไดLรับผิดชอบดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกตTางๆ ของหLองเรียน ใหLมีสภาพพรLอมใชL โดยหากชำรุดจะ

ดำเนินการแจLงใหLทางคณะทราบและดำเนินการซTอมแซมใหLอยูTในสภาพพรLอมใชLเสมอ 

● หลักสูตรไดLดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ@เพื่อใชLในการสนับสนุนการเรียนรูL ดLวยงบประมาณประจำปrที่ไดLรับการ

จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ไดLแกT เคร่ืองช่ัง 4 ตำแหนTง และเคร่ืองพิมพ@เลเซอร@  

● หลักสูตร จัดทำคำขอจัดตั้งครุภัณฑ@ เสนอแกTมหาวิทยาลัย ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ@ 4 ปr ของหลักสูตร ซ่ึง

ในปrการศึกษา 2563 หลักสูตรไดLรับการจัดสรรครุภัณฑ@ 3 รายการ ตามที่ไดLขอจัดตั้งครุภัณฑ@ประจำปr ทำใหL

สามารถจัดหาครุภัณฑ@ ไดLดังน้ี 

1. เคร่ือง Haake Polylab งบประมาณ 1,800,000 บาท ซ่ึงเปHนท้ังเคร่ืองบดผสมระบบปlดขนาด miniature

และเคร่ืองติดตามพฤติกรรมการผสมยางหรือพอลิเมอร@กับสารเคมีในระบบปlด จำลองการทำงานของเคร่ือง

ผสมระบบปlดไดLเปHนอยTางดีเหมาะสมที่จะใชLในการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย@ นอกจากน้ี



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
 

 

 

116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

ยังปHนเคร่ืองท่ีนิยมใชLกันมากในการวิจัยทางดLานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ และสามารถจัดซ้ืออุปกรณ@ตTอ

พTวงทางดLานการแปรรูปยางและพอลิเมอร@เพ่ิมไดLอีก 

2. เคร่ืองวัดดัชนีการไหล งบประมาณ 980,000 บาท  

3. เคร่ืองวัดความตLานทานตTอแรงกระแทก งบประมาณ 1,500,000 บาท 

● หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางดLานสื่อโสตทัศนูปกรณ@ เชTน คอมพิวเตอร@ 

เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร@ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ@ โต»ะ เกLาอี้ ในหLองเรียนใหL

พรLอมสำหรับใชLงานรวมท้ังเครือขTาย wifi ของมหาวิทยาลัย ทำใหLหLองเรียนของหลักสูตรพรLอมใชLเสมอ  

● 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 ในการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร 

● จัดทำแผนการใชLทรัพทยากรรTวมกับศูนย@วิทยาศาสตร@ เพื่อใหLนักศึกษาสามารถไปใชLงานเครื่องมือ เครื่อง

ทดสอบท่ีศูนย@วิทยาศาสตร@ไดL 

● การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ@ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรอนิกส@ในสำนักวิทยบริการ การจัดหาทำโดยการ

เปlดใหLอาจารย@ของหลักสูตรสามารถแนะนำหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ@ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเลคทรนิกส@ ใหLสำนัก

วิทยาบริการจัดหาเขLามาในหอสมุดของสำนักวิทยบริการ ทำใหLเพียงพอและมีความทันสมัยตTอความตLองการใน

การใชLการจัดการเรียนการสอนไดL 

การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

หลักสูตรไดLเปlดโอกาสใหLนักศึกษาและอาจารย@ไดLประเมินผลความพึงพอใจที่มีตTอการใชLสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูLหLองปฏิบัติการ และมีการรTวมประเมินความพึงพอใจที่มีตTอการใชLสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL ในระบบโดยสำนัก

พัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

จากผลการประเมินพบวTาความพึงพอใจที ่มีตTอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรูLของอาจารย@และนักศึกษาดีข้ึน 

นอกจากน้ีหลักสูตรไดLนำผลจากการลงบันทึกการใชLงานชองนักศึกษา ประวัติการซTอมแซมอุปกรณ@เคร่ืองมือท่ีหลักสูตรมี

อยูTมาประกอบการพิจารณาประเมินในปr 2563 จากผลการประเมินทำใหLทราบไดLวTาเครื่องมือตTางๆ ท่ีใชLในการเรียนการ
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ผลการดำเนินงาน 

สอนบางเครื่องมือยังไมTพรLอมใชLงานหรือใชLไดLไมTเต็มประสิทธิภาพ ทำใหLตLองมีการวางแผนซTอม หรือจัดหาครุภัณฑ@

ทดแทนตTอไปในอนาคต 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

จากระบบการดำเนินงานของหลักสูตร ทำใหLมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLเพียงพอและเหมาะสมตTอการจัดการ

เรียนการสอน โดยไดLรับเงินงบประมาณแผTนดินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLเปHนประจำทุกปr และไดLครุภัณฑ@

ประจำปrทำใหLทางหลักสูตรเห็นวTาระบบการดำเนินงานดังกลTาวเปHนระบบที่ดี และจะนำไปพัฒนาเปHนแนวปฏิบัติที่ดี 

และมีความเห็นวTาจะตLองมีการพัฒนาระบบดังกลTาวตTอไปโดยเพิ่มใหLมีการปรับปรุงแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุการเรียนรูL

ใหLทันสมัยอยูTเสมอทุกปr และในปrการศึกษาตTอไป หลักสูตรฯ จึงไดLพิจารณาที่จะวางแผนจัดทำคำขอครุภัณฑ@ประจำปr 

โดยไดLขอครุภัณฑ@ท้ังหมด 7 รายการ ไดLแกT 

1. เคร่ืองวิเคราะห7ทางความร:อน (DSC) 

2. เคร่ืองวิเคราะห@คุณสมบัติทางกลของสารตัวอยTาง เม่ือไดLรับความรLอน แรง และความถ่ี (DMTA) 

3. เคร่ืองวัดน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร@ Gel Permeation Chromatograph (GPC) 

4. เคร่ืองวิเคราะห@การเปล่ียนแปลงน้ำหนักของสารโดยใชLความรLอน (TGA) 

5. ชุดเคร่ืองมือวัดกระแสการไหล (Cone & Plate) 

6. เคร่ืองวิเคราะห@คุณสมบัติทางความรLอนของวัสดุ (STA) 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยZตWอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู> 

การวางแผน (P) 

         หลักสูตรไดLมีการประชุมวางแผนการจัดทำแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย@ โดยความรTวมมือ

ของคณะในการดำเนินการจัดทำแบบการประเมิน ในสTวนของนักศึกษาตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLไดLจัดทำรTวมกับสำนัก

สTงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

การดำเนินการ(D) 

         ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย@และนักศึกษาตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLโดยผTานรูปแบบทั้งสอง

สTวนกTอนเสร็จส้ินภาคการศึกษา 

 

การประเมินการดำเนินการ(C) 

         จากผลการประเมินในปrการศึกษา 2563 ในสTวนของอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรพบวTาความพึงพอใจของ

อาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL อยูTในระดับมาก คิดเปHน 5.00 คะแนน และผลการประเมินใน

สTวนของนักศึกษาในหลักสูตรพบวTาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตTอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูL อยูTในระดับมาก 

คิดเปHน 4.42 คะแนน ซ่ึงสูงกวTาในปrการศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน 

 

 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตWอ (A) 

 จากผลการประเมินในปrการศึกษา 2563 พบวTาการดำเนินการดLานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLที่หลักสูตรไดLรับ

ความพึงพอใจจากอาจารย@สูงขึ ้น แตTจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่สูงขึ ้นกวTาปrการศึกษา 2562 จะเห็นไดLวTา

กระบวนการดังกลTาวทำใหLความพึงพอใจในดLานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูLดีขึ้น ทางหลักสูตรไดLนำกระบวนการจัดส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูLดังกลTาวไปใชLตTอไปเพ่ือดูผลการดำเนินการในปrการศึกษาถัดไป 

 

หลักฐานอ>างอิงประกอบด>วย 

6.1-0-1 รายงานการประชุม 

6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 

6.1-0-3 การจัดซ้ือเคร่ืองมือเพ่ิมเติม  

6.1-0-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย@และนักศึกษาตTอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูLตTาง ๆ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบWงช้ี 
เปcาหมาย 

2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปcาหมาย 

2561 2562 2563 บรรลุ ไมWบรรลุ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 4 ขLอ 4 ขLอ 

3 คะแนน 

4 ขLอ 

3 คะแนน 

4 ขLอ 

4 คะแนน 

 ü   

 

สรุปภาพรวมตัวบWงช้ีท่ี 6.1  

จุดแข็ง 

มีอุปกรณ@พ้ืนฐานทางการปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ท่ีเพียงพอตTอการเรียน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

บำรุงรักษาเคร่ืองมือตTางๆ ใหLอยูTในสภาพท่ีพรLอมใชLงานอยูTเสมอ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การทำขLอตกลงการใชLทรัพยากรรTวมกับหนTวยงานอ่ืน ๆ 
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หมวดที่ 6 ข,อคิดเห็น 

 

1. ข>อคิดเห็นและข>อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู>ประเมิน 

ข>อคิดเห็นหรือสาระท่ีได>รับจากการ

เสนอแนะจากผู>ประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดLานอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะในศตรวรรษท่ี 

21 เชTน การทำงานเปHนทีม การเปHนผูLนำ ใหLแกTนักศึกษาอยTางตTอเนื่อง ใหLเปHน

รูปธรรมมากข้ึน 

ความเห็นของประธานหลักสูตรตWอ

ข>อคิดเห็นหรือสาระท่ีได>รับการเสนอ 

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. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู>สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู>ท่ีสำเร็จการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตรจากผูLสำเร็จการศึกษา 

ข>อวิพากษZท่ีสำคัญจากผลการ

ประเมิน 

จุดแข็ง 

- ผู:สำเร็จการศึกษามีความผูกพันกับหลักสูตรและอาจารย7ในหลักสูตร 

ขJอเสนอแนะ 

- เพ่ิมการฝtกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

- เพ่ิมการเปuดโลกทัศน7 ศึกษาดูงานตามโรงงานตWางๆ และให:นักศึกษาได:

ไปทุกช้ันปf 

- หลักสูตรควรมีความรWวมมือกับโรงงานในการทำวิจัยรWวมกันเพ่ือพัฒนา

สูตรยางแบบใหมW 

-  ควรมีการวางแผนในการจัดซ้ืออุปกรณ7ให:มีความเพียงพอตWอความ

ต:องการในการเรียนการสอน และการทำวิจัยของนักศึกษา 

ข>อคิดเห็นของคณาจารยZตWอผลการ

ประเมิน 

จะดำเนินการเพื่อเสริมสรLางจุดแข็งอยTางตTอเนื่อง และพยายามแกLไขจุดอTอน

โดยผTานอาจารย@ผูLสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะตTางๆ และ

ลดป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 
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ข>อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตร

จากผลการประเมิน 

- จัดใหLมีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในบางรายวิชาของหลักสูตร เชTน 

สัมมนาฯ  

- ในรายวิชาบางรายวิชาจัดใหLมีการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการใน

ทLองถ่ินโดยอาจารย@จะตLองวางแผนในมคอ. 3  

-  วางแผนจ ัดทำคำขอคร ุภ ัณฑ @ประจำป r  เพ ื ่อเพ ิ ่มสถานท ี ่หร ือหา

หLองปฏิบัติการเ และจัดหาอุปกรณ@ครุภัณฑ@ในการเรียนสอน และการเรียน

การสอนใหLเพียงพอ 

- สTงเสริมใหLนักศึกษามีการฝoกสหกิจศึกษามากขึ้นความรWวมมือกับโรงงานใน

การทำวิจัยรWวมกันเพื่อพัฒนาองค7ความรู:ทางเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร7ท่ีนำไปใช:ประโยขน7ได:จริง 

- เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ@ครุภัณฑ@สำหรับการเรียนการสอน ไมTไดLจัดหา

โดยหล ักส ูตรโดยตรง ทำให Lทำได Lยาก จ ึงเสนอปร ับช ั ่วโมงการเขLา

หLองปฏิบัติการใหLเกิดกระจายของการใชLงานในหลายวิชา 
 

3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู>มีสWวนเก่ียวข>อง  

กระบวนการประเมิน การประเมินไดLดำเนินการโดยการสTงแบบสอบถามไปยังผู LใชLบัณฑิต โดย

หลักสูตร รับผิดชอบดำเนินการ ซ่ึงไดLจัดทำอยTางตTอเน่ืองทุกปr 

ข>อวิพากษZท่ีสำคัญจากผลการ

ประเมิน 

จุดอTอน : ของบัณฑิตในเร่ืองภาษาอังกฤษและการส่ือสารระหวTางผูLรTวมงาน 

จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือ สูLงาน รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานสามารถทำงานเปHนทีม

ไดL 

ขLอเสนอแนะ: - หลักสูตรควรมีความรWวมมือกับโรงงานในการทำวิจัย

รWวมกันเพ่ือพัฒนาสูตรยางแบบใหมW 

ข>อคิดเห็นของคณาจารยZตWอผลการ

ประเมิน 

เห็นดLวย โดยแกLไขจุดอTอนโดยเนLนภาษาอังกฤษในการเร ียนมากข้ึน 

โดยเฉพาะในปrสุดทLายเนLนการใชLภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน และทาง

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ใหLมากขึ้น และสTงเสริมใหLอาจารย@ทำวิจัยใหLตรง

กับความตLองการของภาคอุตสาหกรรม และใชLประโยชน@ไดLจริงมากข้ึน 

ข>อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตร

จากผลการประเมิน 

- เสนอใหLมีการใชLเอกสารประกอบการสอนบางสTวน เปHนภาษาอังกฤษใน

รายวิชาแกน อาจเปlดโอกาสใหLนักศึกษาฟ�ง พูด อTาน เขียน ในบางรายวิชา 

เชTน สัมมนาทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ วิธีวิจัยทางเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร@ วิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ เปHนตLน 

- เสนอใหLมีการสTงเสริมใหLนักศึกษาออกฝoกสหกิจมากขึ้น เพื่อสรLางความ

รTวมมือกับผูLประกอบการ และเปHนการพัฒนาโจทย@วิจัยจากความตLองการของ
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ผูLประกอบการ นอกจากนี้จะจัดใหLมีการใหLคำปรึกษาแกTผูLประกอบการ และ

ผูLสนใจ ในลักษณะคลีนิคเทคโนโลยีอีกดLวย 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตWอหลักสูตร 

การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ>ามี) ท่ีมี

ผลกระทบตWอหลักสูตรในชWวง 2 ปVท่ีผWานมา 

ไมTมี 

การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ>ามี) ท่ีมี

ผลกระทบตWอหลักสูตรในชWวง 2 ปVท่ีผWานมา 

ในชTวง 2 ปrท่ีผTานมา มีการเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบันดังน้ี 

• นักเรียนมีความสนใจในดLานวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี

นLอยลง  

• ประเทศไทยเขLาสูTสังคมผูLสูงอายุ  

• มีการเปlดหลักสูตรในสาขาที่ใกลLเคียงกันมากขึ้นในสถาบัน

การอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

จึงทำใหLมี ผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงตTอหลักสูตร คือ ทำใหL

ปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรนLอยลง และในปrการศึกษา 

2563 ได Lม ีสถานการณ@โรคระบาด COVID-19 ทำให Lการจ ัดการ

หลักสูตรในการเรียนการสอบ การประเมินผลทำไดLยากข้ึน 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

1. แผนปฏิบัติการประจำปV  

    แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแล>วเสร็จ ผู>รับผิดชอบ 

วิจัยความเปHนไปไดLในการปรับปรุงหลักสูตร    31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ปr พ.ศ. 2564 

ปรับปรุงหลักสูตร  31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ปr พ.ศ. 2564 

 

2.ความก>าวหน>าของการดำเนินงานตามแผนและข>อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาท่ีแล>ว

เสร็จ 

ผู>รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไมW

สามารถดำเนินการได>สำเร็จ 

วิจัยความเปHนไปไดLใน

การปรับปรุงหลักสูตร    

16 กุมภาพันธ@ 2563 คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร ปr พ.ศ. 2564 

ดำเนินการเสร็จส้ินแลLว 
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ปรับปรุงหลักสูตร 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร ปr พ.ศ. 2564 

หลักสูตรไดLรับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ใหLเปlดรับนักศึกษาในปr 

2564 

 

3. ข>อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

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. แผนปฏิบัติการใหมWสำหรับปV พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวWาจะส้ินสุด ผู>รับผิดชอบ 

- - - 

หมายเหตุ: เน่ืองจากปrการศึกษา 2563 เปHนปrสุดทLายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหZจุดเดWนและโอกาสในการพัฒนา องคZประกอบท่ี 2 - องคZประกอบท่ี 6 

จุดเดWน 

1. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ7ในระดับนานาชาติและระดับชาติ 

2. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตรได:รับรางวัลเชิดชูเกียรติให:เปAนนักวิจัยดีเดWนระดับชาติ ปf พ.ศ.

2563          

3. หลักสูตรมีการสWงเสริมในการสWงเสริมนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1. จำนวนรับนักศึกษาไมWเปAนไปตามแผนท่ีระบุใน มคอ 2 หลักสูตรควรทบทวนแผนรับ และปรับ

กลยุทธ7ในการประชาสัมพันธ7หลักสูตร 
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2. อัตราการจบการศึกษาตามระเยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดยังอยูWในเกณฑ7ต่ำ มีแนวทางการ

ปรับปรุง คือ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินการเพ่ือให:นักศึกษาจบการศึกษา

ตามกรอบระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

3. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู:ด:านไมWเพียงพอและทันสมัย สWงผลตWอการจัดการเรียนการสอน และการ

ทำวิจัยของนักศึกษา แนวทางปรับปรุงทำได:โดยหลักสูตรรWวมกับคณะวางแผนซ้ืออุปกรณ7ท่ี

จำเปAนและทันสมัย และมีจำนวนท่ีเพียงพอ เพ่ือสWงเสริมการเรียนรู:ให:กับนักศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปGการศึกษา 2563 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

 การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค@ประกอบในการประกันคุณภาพภายในจำนวน 6 

องค@ประกอบ จำนวน 14 กำกับมาตรฐาน 

 

องคZประกอบท่ี ตัวบWงช้ี 

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@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิ 

         ปริญญาเอก 

4.2.2 รLอยละของอาจารย@ผูLรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรง

 ตำแหนTงทางวิชาการ 

4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย@ผูLรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ตัวบTงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย@ 

องค@ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมินผูLเรียน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูLสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูLเรียน 
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ตัวบTงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหTงชาติ 

องค@ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูL 

ตัวบTงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคZประกอบคุณภาพ  

จากผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร@ คณะวิทยาศาสตร@และ

เทคโนโลยีในปrการศึกษา 2561  สามารถสรุปผลการดำเนินงานไดLดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคZประกอบ (สกอ.) 

องคZประ 

กอบท่ี 
ช่ือองคZประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกำกับมาตรฐาน ผTาน หลักสูตรไดLมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.64 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 

4 อาจารย@ 3.96 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูLเรียน 3.63 ดี 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูL 4.00 ดี 

คะแนนเฉล่ียขององคZประกอบท่ี 2 –6 3.74 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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128 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรS คณะวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบWงช้ีตามองคZประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคZประกอบท่ี 1 

เกณฑZการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

ผWาน ไมWผWาน 

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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องคZประกอบท่ี 2 – องคZประกอบท่ี 6 

ตัวบWงช้ีคุณภาพ 
เปcาหมาย 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวต้ัง 
ผลลัพธZ (% หรือ สัดสWวน) 

ตัวหาร 

ตัวบTงช้ีท่ี 2.1  ระดับ 3.51 
21.4 

4.28 4.28 คะแนน 
5 

ตัวบTงช้ีท่ี 2.2  รLอยละ 100 
2x100  

100% 5.00 คะแนน 
2 

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  3.00 คะแนน 3.00 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 
6.2x100 

95% 5.00 คะแนน 
5 

ตัวบTงช้ีท่ี 4.3 ระดับ 4  4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.1 ระดับ 4  4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.2 ระดับ 4  3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.3 ระดับ 4  3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 

ตัวบTงช้ีท่ี 5.4 รLอยละ 100 
11 ขLอx100  

92 % 4.50 คะแนน 
12 ขLอ 

ตัวบTงช้ีท่ี 6.1 ระดับ 4  4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียของตัวบWงช้ีในองคZประกอบท่ี 2 – 6 3.74 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะหZคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องคZประ 

กอบท่ี 
คะแนนผWาน 

จำนวนตัว

บWงช้ี 
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 ปานกลาง 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 3.00  ปานกลาง 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - -  3.96 ดี 

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
- 3.63 ดี 

6 1 - 6.1 -  4.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.74 ดี 

ผลการประเมิน          

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบTงช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เปHนผลลัพธ@ของกระบวนการยTอย 
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อาจารย=ผูJรับผิดชอบหลักสูตร : 

 

1. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 31/5/64 

 

2. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 31/5/64 

 

3. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 31/5/64 

 

4. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 31/5/64 

 

5. อาจารย7ผู:รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 31/5/64 

 

 

ประธานหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

 

ลายเซ็น : ____________________________________ วันท่ีรายงาน : _________________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝyายวิชาการ) 

 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _______________________ 
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เอกสารประกอบรายงาน 

1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

2. วิธีการให:คะแนนตามกำหนดเกณฑ7มาตรฐานท่ีใช:ในการประเมิน 

3. ข:อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปfท่ีประเมิน 

4. ข:อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก 
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