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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อ

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางระบบ

และกลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมยัสอดคลอง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดย

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) เปน

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำรายงานการประเมนิตนเองระดับหลกัสตูร 

ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

          ลงนาม ……………………..…………………………. 

                  (ผูชวยศาสตราจารยเปมิกา ขำวีระ) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 

โดยหลักสูตรไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 

พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีบุคลากรจำนวน 5 คน ประกอบดวยอาจารย

ระดับปริญญาโท 1 คน และอาจารยระดับปริญญาเอก 4 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ในครั ้งนี ้ เปนไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคู ม ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) ไดทำการประเมิน จำนวน 4 องคประกอบ 8 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมิน

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.43 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ

ดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดี มคีะแนนเฉลี่ย 3.15 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับ ปานกลาง 

  มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 
 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) มีการพัฒนาปรับปรงุ

คุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน  

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

1. หลักสูตรมีความทันสมัย มีระบบกลไกในการพัฒนา 

2. หลักสูตรเกิดจากการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

1. อาจารยมีคุณวุฒิและตำแหนงวิชาการในระดับมาก 

2. อาจารยมผีลงานทางวิชาการในระดับมาก 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

1. สาระรายวิชาในหลักสูตรปรบัใหเขากบัความตองการของตลาดแรงงาน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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1. มีสงสนับสนุนมากเพียงพอเน่ืองจากการควบรวมหลักสูตร 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก การเปดรับนักศึกษาใหมในสภาวะที่มีปจจัยภายนอก 

เชน สภาพเศรษฐกิจ การแขงขันดานการเลือกที ่ศึกษาตอ ประกอบกับผูเรียนนิยมศึกษาตอในหลักสูตรตาม

อัธยาศัย ไมนิยมศึกษาตอในหลูกสูตรที่มีความจำเพาะดาน สงผลใหมีผูเรียนสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนอยกวา

จำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงไมสามารถเปดหมูเรียนได แนวทางการพัฒนาควรสนับสนุนการผลิตและพัฒนา

นักวิจัยในงานพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีวัสดุชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ และเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑธรรมชาติ ตลอดจนตอยอดสูการสรางนวัตกรรมระดับสูงที่เช่ือมโยงองคความรูใหมกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

แบบเก็บสะสมหนวยกิต เอื้อตอการเรียนตามอัธยาศัย  
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Product Innovation and  

Technology 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program (Product Innovation  

      and Technology) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Product Innovation and Technology) 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 2 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 

เปดสอน ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรบัรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที ่2 พฤษภาคม

2565  

สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

 หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2564) ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 255….) ตามกรอบ TQF 

ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

 ไมใชหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

  หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

รหสัหลักสูตร T25642125100051 

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 

ผูชวยศาสตราจารย เปมิกา ขำวีระ วท.ม.  

(จุลชีวว ิทยา

ประยุกต) 

1 พ.ย.2548 - ประธาน  

2 
รองศาสตราจารย วุฒิชัย แพงาม ปร.ด. 

(ฟสิกส)  

1 ก.ค.2555 - กรรมการ  

3 
อาจารย สื่อกัญญา  

จารุพินทุโสภณ 

วท.ด.  

(เคมีอินทรีย)  

1 ส.ค.2551 - กรรมการ  

4 
อาจารย สุธาทิพย ทองเลม วท.ด.  

(วัสดุศาสตร)  

1 ก.พ.2559 - กรรมการ  

5 
อาจารย วรวดี สุชัยยะ วท.ด.  

(วัสดุศาสตร)  

16 ก.พ.2559 - กรรมการและ

เลขานุการ 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ปจจุบัน 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 

ผูชวยศาสตราจารย เปมิกา ขำวีระ วท.ม.  

(จุลชีววิทยา

ประยุกต) 

1 พ.ย.2548 - ประธาน  

2 
รองศาสตราจารย วุฒิชัย แพงาม ปร.ด. 

(ฟสิกส)  

1 ก.ค.2555 - กรรมการ  

3 
อาจารย สื่อกัญญา  

จารุพินทุโสภณ 

วท.ด.  

(เคมีอินทรีย)  

1 ส.ค.2551 - กรรมการ  

4 
อาจารย สุธาทิพย ทองเลม วท.ด.  

(วัสดุศาสตร)  

1 ก.พ.2559 - กรรมการ  

5 
อาจารย วรวดี สุชัยยะ วท.ด.  

(วัสดุศาสตร)  

16 ก.พ.

2559 

- กรรมการและ

เลขานุการ 
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ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล นางสาวเปมกิา ขำวีระ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จลุชีววิทยาประยุกต) 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) 

   ประสบการณการสอน 17 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาประยุกต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

ปริญญาตร ี 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. Khamweera, P. & Jarupinthusophon, S. (2021). Total phenolic content, antioxidant, and 

acetylcholinesterase inhibitory activities of Vitex trifolia L. extracts. Phranakhon Rajabhat 

Research Journal: Science and Technology, 16(2). 148-160, Online ISSN: 2672-9296, Print 

ISSN: 1905-4963  

0.6 

2. เปมิกา ขำวีระ. (2565). การระบุชนิดของยีสตที่คัดแยกไดจากปาเขาพลวงตามวิวัฒนาการชาติพันธุดวยการ

วิเคราะหเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทดในบรเิวณ ITS และ D๑/D๐๒. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ ๑๗ ฉบับที ่๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๕. หมายเลข ISSN: ๑๙๐๕-๔๙๖๓ 

(Print) ISSN: ๒๖๗๒-๙๒๙๖ (Online). 

0.6 

3. พงศกร ธาราพรรค, พิยดา พนามวัง, เปมิกา ขำวีระ, ณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ, และ สุธาทิพย ทองเลม. (2564). 

การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวดวยเทคนิคการกล่ันดวยน้ำ. ใน ณรงคศักดิ์ ธรรมโชต ิ

(บ.ก.), การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 12 

ประจำป 2564 (หนา 856-866). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Proceedings) (20 

สิงหาคม 2564) 

0.2 

4. ธนกฤต แกวกนก, ปวีณา ประกอบพันธ, สมคิด สุทธิธารธวัช และเปมิกา ขำวีระ. (2563). การพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคชันยีสตพื้นถิ่น บริเวณพื้นที่ปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารวิชาการการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปที่ 6 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถุนายน 2563. หนา 109-119. (รายละเอียดขอมูลวารสาร (tci-thailand.org) 

0.6 

5. Khamweera, P. & Jarupinthusophon, S. (2021). Identification of soil and root fungi and 

their effect on the growth of Dipterocarpus alatus Roxb. Seedlings. ICAME008 2021: XV. 

International Conference on Agriculture and Microbial Ecology, Rome, Italy. 28-33, 

Online ISSSN: 1307-6892. 

0.2 

https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11622
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ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

6. Khamweera, P., Muangjinda, P. & Jok-loi, P. (2021). Microbiological Activities of Crude 

Polysaccharide from Green Algae (Caulerpa lentillifera) on Pathogenic Microorganisms in 

Minimally Processed Fruit. The 11th International Conference On Science, Social 

Sciences, Engineering and Energy Conference Petchaburi, Thailand. June 24-26. 

0.2 

 

ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นายวุฒิชัย  แพงาม 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส) 

   ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย (สาขาฟสิกส) 

   ประสบการณการสอน 11 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตรท่ีจบการศึกษา 

กลุมสาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นาโนเทคโนโลย ี ฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

ปริญญาโท 2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นาโนเทคโนโลย ี ฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

ปริญญาตร ี 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เสนใยนำแสง ฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. Nanostructure optimization of Zr-W-Ti metallic glass thin films via multitarget co-

sputtering with oblique angle deposition approach Kowong, R., Denchitcharoen, 

S., Lertvanithphol, T., ...Songsiriritthigul, P., Horprathum, M., (2021). Journal of Alloys 

and Compounds this link is disabled, 886, 161265 

1.0 

2. Development and Characterization of Crackers Substitution of Wheat Flour With 

Jellyfish Maisont, S., Samutsri, W., Phae-ngam, W., Limsuwan, P. (2021). Frontiers in 

Nutrition,  8, 772220 

1.0 

3. Room temperature deposition of crystalline HfN thin films by DC reactive magnetron 

sputtering Phae-Ngam, W., Lertvanithphol, T., Chananonnawathorn, C., ...Waikhamnuan, 

N., Thonglem, S. (2021). Materials Today: Proceedings, 47, pp. 3468–3470 

1.0 

4. Annealed plasmonic Ag nanoparticle films for surface enhanced fluorescence 

substrate Chokboribal, J., Vanidshow, W., Yuwasonth, W., ...Sujinnapram, S., Phae-Ngam, 

W. (2021). Materials Today: Proceedings, 47, pp. 3492–3495 

1.0 

5. Effect of Deposition Time on Nanocolumnar TiZrn Films Grown by Reactive Magnetron 

Co-Sputtering with the OAD Technique Phae-ngam, W., Chananonnawathorn, 

C., Lertvanithphol, T., ...Horprathum, M., Chaiyakun, T. (2021). Materiali in 

Tehnologije,  55(1), pp. 65–70 

1.0 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170811900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25637115700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25637115700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57118128500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603434551
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25936275600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57390908600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54416209500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35253717100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57118128500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55854304500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57298266100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57298266100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55212219200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56764561100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57297656900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57298467600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26422541000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55854304500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55854304500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57118128500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25936275600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200144813
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
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ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

7. The effect of thickness on the properties of Zr-Hf-N thin films prepared by reactive co-

magnetron sputtering Prathumsit, J., Gitgeatpong, G., Phae-Ngam, W., ...Lertvanithphol, 

T., Horprathum, M. (2020). AIP Conference Proceedings,  2279, 120004 

1.0 

8. Oblique angle deposition of nanocolumnar TiZrN films via reactive magnetron co-

sputtering technique: The influence of the Zr target powers Phae-ngam, W., Horprathum, 

M., Chananonnawathorn, C., ...Nakajima, H., Chaiyakun, S. (2019). Current Applied 

Physic,  19(8), pp. 894–901 

1.0 

1. Nanostructure optimization of Zr-W-Ti metallic glass thin films via multitarget co-

sputtering with oblique angle deposition approach Kowong, R., Denchitcharoen, 

S., Lertvanithphol, T., ...Songsiriritthigul, P., Horprathum, M. (2021). Journal of Alloys and 

Compounds this link is disabled,  886, 161265 

1.0 

 

ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นางสาวสื่อกญัญา จารุพินทุโสภณ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย) 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 14 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2563 วท.ด. (เคมีอินทรีย) เคมี เคมีอินทรีย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2548 วท.ม. (ปโตรเคมีและ

วิทยาศาสตรพอลิเมอร) 

เคมี ปโตรเคมีและ

วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2545 วท.บ. (เคมี) เคมี เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. Khamweera, P., & Jarupinthusophon, S. (2021). TOTAL PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDANT 

AND ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITIES OF Vitex trifolia L. EXTRACTS. Research 

Journal Phranakhon Rajabhat: Science and Technology, 16(2), 133-148. 

0.6 

2. Sichaem, J., Vo, H. C., Nha-Tran, T., Jarupinthusophon, S., Niamnont, N., Srikittiwanna, K., ... & 

Duong, T. H. (2021). 29-Norlupane-1 β-hydroxy-3, 20-dione, a new norlupane triterpenoid 

from the twigs and leaves of Phyllanthus acidus. Natural Product Research, 35(20), 3384-

3389. 

1.0 

3. Lien Do, T. M., Duong, T. H., Nguyen, V. K., Phuwapraisirisan, P., Doungwichitrkul, T., 

Niamnont, N., ... & Sichaem, J. (2021). Schomburgkixanthone, a novel bixanthone from the 

twigs of Garcinia schomburgkiana. Natural Product Research, 35(21), 3613-3618. 

1.0 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55827051000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56771492600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57118128500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57118128500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25936275600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25936275600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25936275600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55854304500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36562269300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25638295500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170811900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25637115700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25637115700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57118128500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603434551
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25936275600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37013878400#disabled
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ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

4. Sinnang, P., Jarupinthusophon, S., Kayanha, A. & Kertsup, N. (2021) Agricultural Production 

Management In Banna Sub-DistrictArea, Banna District, Nakorn Nayok Province. Journal of 

BSRU-Research and Development Institute, 6(2), 20-28. 

0.6 

5. Jarupinthusophon, S., & Anurukvorakun, O. (2020). Development of Jasmine Rice Flour 

Properties as a Safe and Efficient Ingredient for Compact Powder. Applied Sciences, 11(1), 

248. 

1.0 

6. Jarupinthusophon, S., Luangsuphabool, T., Aree, T., Duong, T. H., Lugsanangarm, K., 

Onsrisawat, P., ... & Chavasiri, W. (2019). Naphthoquinones from cultured mycobiont of 

Marcelaria cumingii (Mont.) and their cytotoxicity. Natural Product Communications, 14(12), 

1934578X19884383. 

1.0 

7. Khamweera, P. & Jarupinthusophon, S. (2021). Identification of soil and root fungi and 

their effect on the growth of Dipterocarpus alatus Roxb. Seedlings. ICAME008 2021: 

XV. International Conference on Agriculture and Microbial Ecology, Rome, Italy. 28-

33, Online ISSSN: 1307-6892. 

0.2 

 

ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นางสาวสุธาทิพย ทองเลม 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร) 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 6 ป  
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2558 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

ปริญญาโท 2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

ปริญญาตร ี 2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต  วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. Thonglem, S., and Intawin, P. (2020). Characterization of Biochar Derived from Durian Shells 

by Pyrolysis Process. RMUTI JOURNAL Science and Technology, 13(3), 44-56. 

1.0 

2. พงศกร ธาราพรรค, พิยดา พนามวัง, เปมิกา ขำวีระ, ณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ, และ สุธาทิพย ทองเลม. (2564). 

การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวดวยเทคนิคการกล่ันดวยน้ำ. ใน ณรงคศักดิ์ ธรรมโชต ิ(บ.ก.), 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 12 ประจำป 

2564 (หนา 856-866). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (Proceedings) (20 สิงหาคม 2564) 

0.2 
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ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

3. Thonglem, S., Nuanthong, T., Sutjarittangtham, K., and Intawin, P. (2022). Effect of Sb2O3 Addition 

on Properties of BaTiO3 Ceramics, Integrated Ferroelectrics, 224, 205–213 

1.0 

 

ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล นางสาววรวดี สุชัยยะ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร) 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 6 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรท่ีจบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ช่ือสถาบันท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก 2557 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรพอลิ- 

เมอรประยุกตและ 

เทคโนโลยีส่ิงทอ 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคมี เคมี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1 .  Suchaiya, V., and Sangmanee, K., (2020). Preparation of Biocomposite from Recycled PET 

Bottle and Starch Reinforced with Biochar from Durian Peels. RMUTI JOURNAL Science and 

Technology, 13(3), 31-43. 

1.0 

2. Suchaiya, V., Choochouy, N., Chokbaribal, J., Khammee, T., Nueangnun, K.,Jaroennon, P. (2020). 

Effects of Reaction Time on Degree of Substitution and Morphology of Carboxymethyl Cellulose 

extracted from Banana peel, Journal of Physics: Conference Series, 20175 (012033).1-6. (online 

ISSN: 1742-6596) (ฐานขอมูล Scopus และ SJR scimago: Q4) 

1.0 
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อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูสอน (อาจารยประจำภายในสถาบัน) 

ลำดับ ตำแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1 อาจารย นายเจรญิพร โชคบริบาล วท.ด. (ทันตชีววัสดุศาสตร)  

2 ผูชวยศาสตราจารย 

(ชีววิทยา) 

นางสาววันทนา ลีบอนอย ปร.ด. (อนูพันธุศาสตรและพันธุ

วิศวกรรมศาสตร) 

3 ผูชวยศาสตราจารย 

(ชีววิทยา) 

นายพงศธร กลอมสกุล วท.ม. พฤกษศาสตร 

4 อาจารย นางสาววชิราภรณ ฟูนัน ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

5 ผูชวยศาสตราจารย 

(ชีววิทยา) 

นางอัญชลี นิลสุวรรณ Ph.D. (Plant Molecular 

Biology)  

6 อาจารย นางวฤชา ประจงศักด์ิ ปร.ด. (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

7 ผูชวยศาสตราจารย 

(ชีววิทยา) 

นายราเมศ จุยจุลเจิม ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

8 ผูชวยศาสตราจารย 

(ชีววิทยา) 

นายขวัญชัย คูเจริญไพศาล ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

 

9 อาจารย นางสาวอรสิรา เอี่ยมสืบทบั วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

10 อาจารย นางสาวรัศมี แสงศิริมงคลย่ิง วท.ด. (เคมีเทคนิค) 

11 ผูชวยศาสตราจารย 

(เคมี) 

นายธงชัย ขำมี ปร.ด. (เคมีประยุกต) 

12 ผูชวยศาสตราจารย 

(เคมี) 

นางสาวพรชนก ชโลปกรณ วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)  

13 อาจารย นางสาวสุทธิเดือน ชุณหกานต วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

14 ผูชวยศาสตราจารย 

(เคมีอินทรีย) 

นายณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ M.Sc. (Formulation Science) 

15 อาจารย นางสาวศศิมา ฟกคง ปร.ด. (เกษตรศาสตร) 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไมนอยกวา 5 คนและ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ

ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ  ซ่ึงมีอาจารยและ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 

5 คน ทำหนาที่ในการบริหารหลักสูตรวาง

แผนการดำเนินงาน กำกับและติดตามการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ

เรียนการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2564 จนถึง

ปจจุบัน 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจง

รับทราบหลักสูตร 

- มคอ.2  

- สมอ.08 

  ผาน 

 ไม

ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ

กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด

สอน มีผลงานทางวิชาการอยาง

นอย 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประเภท

วิชาการ มีคุณสมบัติ ประกอบดวยคุณวุฒิ

ปริญญาโท 1 คน และปริญญาเอก 4 คน ใน

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด

สอน โดยดำรงตำแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย 1 คน และผูชวยศาสตราจารย 

1 คน ซ่ึงทั้ง 5 คนมีผลงานทางวิชาการอยาง

นอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจง

รับทราบหลักสูตร 

- มคอ.2  

- เอกสารผลงานวิชาการของแต

ละทาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาชีพ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ

กวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด

สอน มีผลงานทางวิชาการอยาง

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
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นอย 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ตอง

มีประสบการณในดานการ

ปฏิบัติการ 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรอื

สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน มี

ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ไม

จำกัดจำนวนและประจำได

มากกวา 1 หลักสูตร 

คุณสมบัตอิาจารยประจำหลักสูตร วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร โดยมีจำนวน 5 ทาน ซ่ึงมี

คุณวุฒิปริญญาโท 1 คน และปริญญาเอก 4 

คน โดยดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 

คน และผูชวยศาสตราจารย 1 คน ซ่ึงทั้ง 5 

คน มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจง

รับทราบหลักสูตร 

- มคอ.2  

- เอกสารผลงานวิชาการของแต

ละทาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ

กวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

อาจารยผูสอน (อาจารยประจำ) ของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ มีจำนวน 

15 ทาน ซ่ึงมีคุณวุฒิปริญญาโท 5 คน และ

ปริญญาเอก 10 คน โดยดำรงตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารย จำนวน 8 คน ในสาขาวิชา

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจง

รับทราบหลักสูตร 

- มคอ.2  

 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยพิเศษ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา และมี

ประสบการณทำงานที่เก่ียวของ

กับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 

ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 

50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชา

น้ัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ ไมมี

อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจง

รับทราบหลักสูตร 

- มคอ.2  

 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนดตองไมเกิน 5 

ป ตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ พัฒนา

ใหมในปการศึกษา 2564 เปนปแรก จึงยังไม

ถึงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร แตทั้งนี้มี

แผนการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ และความตองการ

- หนังสือนำที่ สกอ. แจง

รับทราบหลักสูตร 

- มคอ.2  
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หมายเหตุ :  

1. ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือ

วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

2. หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี ประกอบดวย 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

  - หนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ เปน

หลักสูตรพัฒนาใหม ปการศึกษา 2564 

บรหิารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครบทั้ง 5 ขอ 

ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

บรหิารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครบทั้ง 5 ขอ 

ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

หมวดที่ 2 อาจารย 
 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ของผู ประกอบการ โดยศึกษาแผนพ ัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และติดตามการ

เปล่ียนแปลงความตองการของผูประกอบการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

เกิดจากการบูรณาการหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส และวัสดุศาสตร 

โดยพัฒนาเปนหลักสูตรใหมใน ป 2564 ซึ่งมรีะบบและกลไกในการกำหนดคุณสมบัติ

อาจารยทีส่อดคลองกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของหลกัสูตร และแตงต้ังอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร โดยเริม่จากการประชุมรวมกันของ

กรรมการประจำหลกัสูตรทั้ง 4 ดังกลาวขางตน ไดผลสรปุวาจาก 4 หลักสูตร จะรวมกัน

พัฒนาหลักสูตรใหมแบบบรูณาการ จำนวน 3 หลกัสูตร โดยแบงอาจารยประจำหลักสูตร

เดิมมาพฒันาหลักสูตรใหมตามคุณสมบติัทีเ่ปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ (คำสั่ง

แตงต้ังกรรมการพฒันาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ) ซึง่หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ ไดแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจำหลกัสูตร 

จำนวน 5 คน จากสาขาวิชาชีววิทยา 1 คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยเปมิกา ขำวีระ 

สาขาวิชาเคมี 1 คน ไดแก อาจารย ดร.สื่อกัญญา จารุพินทุโสภณ สาขาวิชาฟสิกส 1 คน 

ไดแก รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย แพงาม และสาขาวิชาวัสดุศาสตร 2 คน ไดแก 

อาจารย ดร.สุธาทิพย ทองเลม และอาจารย ดร.วรวดี สชัุยยะ (คำสั่งแตงต้ังอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร) และหลักสูตรเดิมไดดำเนินการปด

หลักสูตรแบบมีเงื่อนไขเรียบรอย (รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ที่ 9-65) 

2. ระบบการบริหารอาจารย  

หลักจากหลักสูตรไดรับการอนุมัติใหเปดรับนักศึกษา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทั้ง 5 คน ไดประชุมหารือกันเรื่องแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร 

ดังน้ี  

- อาจารยเปมิกา ปฏิบัติหนาที่ประธานหลักสูตร รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 1  

- อาจารยวรวดี ปฏิบัติหนาที ่กรรมการและเลขานุการหลักสูตร รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพองคประกอบที่ 6 

- อาจารยสื่อกัญญา ปฏิบัติหนาที่กรรมการหลักสูตร รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 5 

- คำสั่งแตงต้ัง

กรรมการพัฒนา

หลักสูตร หลกัสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) สาขาวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 

- คำสั่งแตงต้ัง

อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารย

ประจำหลักสูตร 

- รายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย

ครั้งที ่9-65 

- คำสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ที่ 

0108/2565  

(ผศ.เปมิกา)  

- คำสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ที่ 

0484/2565  

(รศ.ดร.วุฒิชัย) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- อาจารยสุธาทิพย ปฏิบัติหนาที่กรรมการหลักสูตร รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 และ 3 

- อาจารยวุฒิชัย ปฏิบัติหนาที่กรรมการหลักสูตร รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 4 

ตลอดระยะเวลา 1 ปการศึกษากรรมการทุกทานดำเนินการตามหนาที ่ความ

รับผิดชอบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐาน และมีการรายงานผลการ

ดำเนินงานในที ่ประชุมกรรมการหลักสูตร และกรรมการบริหารคณะเปนระยะๆ 

(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรทัง้ 5 คน ไดใหความสำคัญกับการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของอาจารยใหดำรงตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น เมื่อประเมินแลวพบวาใน

ขณะนั้นมีเพียงอาจารยวุฒิชัยที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยเพียงผูเดียว จึงไดมี

การพูดคุยและชวยเหลือกันใหสงผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ

ในระดับที่สูงข้ึน โดยในเดือนกุมภาพันธ 2564 อาจารยวุฒิชัย ไดย่ืนขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย เดือนกรกฎาคม 2564 อาจารยเปมิกา และอาจารย

สื่อกัญญา ไดยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย และเดือน

กุมภาพันธ 2564 อาจารยสุธาทิพย และอาจารยวรวดี ไดยื่นขอกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการระดับผู ชวยศาสตราจารย  ซึ ่งหลังจากที ่อาจารยวุฒิชัยยื ่นเอกสารเปนที่

เรียบรอยแลว จึงทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหอาจารยทานอื่นสงผลงานทางวิชาการ โดยได

พูดคุยกันวาอาจารยเปมิกา และอาจารยสื่อกัญญาตองรีบทำผลงานทางวิชาการใหได

ภายในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากอยูในชวงการประเมินตอสัญญาระยะที่ 2 ของ

มหาวิทยาลัย สวนอาจารยสุธาทิพยและอาจารยวรวดี ก็จะไมมีวิชาสอนในอนาคตจึง

ตองรีบขอกำหนดตำแหนงโดยเร็วเชนกัน จึงตองมีการวางแผนและกำกับติดตามเพื่อให

เปนไปตามกำหนดภายในภาคการศึกษาที่ 2/2564  

ผลจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิคุณสมบัติอาจารย

ประจำหลักสูตรอยางตอเน่ือง อาจารยวุฒิชัยจึงไดรับการอนุมัติแตงต้ังใหดำรงตำแหนง

ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารยในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 และอาจารยเปมิกา

ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารยในวันที่ 21 

สิงหาคม 2564 สวนอาจารยอีก 3 ทาน อยูในกระบวนประเมินคุณภาพผลงานทาง

วิชาการ 

-ปรับการเขียนใหชัดเจน เปนขั้นตอนเรื่องระบบและกลไกจนเห็นเปนรูปธรรม และมี

เปาหมายในปถัดไป 

- เพิ่มประเด็นการแบงภาระงานเรื่องการบริหารอาจารย  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- เกิดผลอยางไรกับหลักสูตรจากการมีตำแหนงทางวิชาการ 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย ตลอดจนระบบการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยจนเห็นผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม คือไดรองศาสตราจารย 1 ราย และผูชวย

ศาสตราจารย 1 ราย 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มีระบบการร ับและแตงตั ้ งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ระบบการบริหาร

อาจารย ตลอดจนระบบการสงเสริม

และพัฒนาอาจารยจนเห็นผลที่เกิดข้ึน

อยางเปนรูปธรรม 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

4 คะแนน 

(มีเงื่อนไข) 

√ บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 
 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
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 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี อาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 

 อาจารยวุฒิปริญญาตรี - 

 อาจารยวุฒิปริญญาโท 1 

 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 4 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

4  ×  100  = 80 

5 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  80 

คะแนนที่ได = 80  ×  5  = 20 (เทากับ 5 คะแนน) 

    20 

- มคอ.2 หลกัสูตร 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 100 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับท่ี อาจารยตามตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 

 ศาสตราจารย - 

 รองศาสตราจารย 1 

 ผูชวยศาสตราจารย 1 

 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 3 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

2  ×  100  = 40  

5 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  =  40 

คะแนนที่ได = 40  ×  5  = 3.33 

    60 

- คำสั่งมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนคร ที ่

0108/2565  

(ผศ.เปมิกา)  

- คำสั่งมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนคร ที ่

0484/2565  

(รศ.ดร.วุฒิชัย) 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได =   

 

 

 
 

 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 2 0.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 1 0.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ไดต ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60 3 1.8 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

1.00 12 12 

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
X 5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง
ทางวิชาการแลว ไดแก 
  1) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
  3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  4) ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  5) กรณีศึกษา 

  6) ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

  7) ซอฟตแวร 

  8) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส Online  

0.20   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 22 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 14.6 
 

รอยละของรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ =  14.6 ×  100  = 292 

  5 

คะแนนที่ได = 292  ×  5  =  73 (5 คะแนน) 

     20 

 

รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร น้ำหนัก 

1. Khamweera, P. & Jarupinthusophon, S. (2021). Total phenolic content, antioxidant, 

and acetylcholinesterase inhibitory activities of Vitex trifolia L. extracts. Phranakhon 

Rajabhat Research Journal: Science and Technology, 16(2). 148-160, Online ISSN: 

2672-9296, Print ISSN: 1905-4963. 
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สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย 

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 

1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 3.33 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนคุณภาพอาจารยเฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 4.44 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 คะแนน มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใน

หลักสูตรใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้ง

ดานความรู ความเช่ียวชาญ รวมถึง

ประสบการณอยางตอเน่ืองจนเห็นผล

เปนรปูธรรม 

4.44 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 4.44 คะแนน  บรรล ุ
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…………………………………………………….  ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

ประเด็น 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี้ 

หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ เปดรับนักศึกษาปแรกในป

การศึกษา 2564 การดำเนินงานตั้งแตเริ่มพัฒนาหลักสูตรเกิดจากการประชุมรวมกัน

ระหวางหลักสูตรชีววิทยา เคมี ฟสิกส และวัสดุศาสตร และพิจารณาคุณสมบัติของ

อาจารยประจำหลกัสตูรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แตทั้งน้ีก็ตองเปนไปดวยความเต็ม

ใจรวมในการรางหลักสูตรเพื่อใหการทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยขั้นตอนการ

ดำเนินงานทุกข้ันตอนจะทำงานในลักษณะการระดมสมองในการรางรายวิชา พิจารณา

โครงสรางหลักสูตรรวมกัน ดังน้ันจึงกลาวไดวาหลักสูตรน้ีเกิดจากการรวมมือรวมใจของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตรทุกทาน สงผลตอการคงอยู

ของอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ที ่ยังคงเดิมตลอดป

การศึกษา 2564 เมื่อสอบถามความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

โดยใชการประเมินดวยแบบสอบถาม โดยมีขอคำถามอยูในหมวด 4 (อาจารย) ดาน

กระบวนการคือมีการประชุมสาขาวิชาหารือความตองการ ปญหาตาง และรวมการ

พัฒนา จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยในปการศึกษา 2564 โดยการ

สอบถามอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 5 ทาน พบวามีผลการประเมินในดานการ

บริหารและการสงเสริมพัฒนาอาจารย อยูในระดับ 4.72 และดานการบริหารจัดการ

หลักสูตร ในระดับ 4.43 เฉลี่ยทุกดาน 4.57 (ระดับมาก) 

**เขียนเช่ือมโยงกับ 4.1** 

เกณฑการประเมิน ปการศึกษา 2564 

ดานการบริหารและการสงเสริมพัฒนาอาจารย 4.72 

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 4.43 

คาเฉลีย่ 4.57 

   

- มคอ.2 หลกัสูตร 

- สมอ. 08 

- ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

อาจารยตอการ

บรหิารจัดการ

หลักสูตรนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ  

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

ขอเสนอแนะ 
- ประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจดานการรบัและแตงต้ังอาจารย 
-ทำตารางเปรียบเทียบ 
-ประเมินความพึงพอใจเปนรายเทอมหรือทุกๆ 4 เดือน เพื่อใหเห็นแนวโนม กรณีเปดไมถึง 3 ป 
-นำผลการประเมินมาทบทวนและปรบัปรุงแตละประเด็น 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  
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3 ระดับ อาจารยมกีารคงอยูเทาเดิม และมีความ

พึงพอใจตอการบรหิารจัดการหลักสูตร 

อยูในระดับมาก 

2 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

2 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 

 

 

              

4021201 เคม ี 1/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

4021202 

ปฏิบัติการเคมี 

1/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

4031109 ชีววิทยา

ทั่วไป 

1/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

4031110 

ปฏิบัติการชีววิทยา

ทั่วไป 

1/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

กลุมวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

               

4161101 พ้ืนฐาน

วัสดุสำหรับ

ผลิตภัณฑ 

1/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 

               

4011102 ฟสิกส

ทั่วไป 

2/2564 - - - - - - - - - - - - - - 
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4011103 

ปฏิบัติการฟสิกส

ทั่วไป 

2/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

กลุมวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

               

4161201 

วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายชีวภาพ 

และชีวสารสนเทศ 

2/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

4161202 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารสำหรับการ

ประยุกตใชงาน

ดานวิทยาศาสตร 

2/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

4161301 

ภาษาอังกฤษ

สำหรับนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ 

2/2564 - - - - - - - - - - - - - - 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 เน่ืองจากปการศึกษา 2564 ไมสามารถเปดหมูเรียนได เพราะจำนวนนักศึกษามีเพียง 6 คน ซึ่งไมเปนไป

ตามจำนวนข้ันต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงไมมผีลการประเมินการสอน 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม   0 คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  5 คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดการดำเนินการ  

  หลักสูตรนวัตกรรมฯ เปนหลักสูตรใหม ที ่ไมมีการเปดรับอาจารยใหม โดยใชศักยภาพของ

อาจารยในหลักสูตรเดิมที ่ปดไป ดังนั ้นกอนเปดภาคการศึกษาที ่ 1 และ 2 หลักสูตรเชิญประชุมกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบแผนการเรียนประจำปการศึกษา รวมทั้งพูดคุยประเด็นปญหาการมีนักศึกษาจำนวน

นอยจนเปดหมูเรยีนไมได และระดมสมองหากลยุทธการรับสมคัรนักศึกษาในปถัดไป (รายงานการประชุมสาขาวิชา

ครั้งที่ 1/2564) 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

 เนื่องจากผลกระทบเรื่องการจัดสรรงบประมาณทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตรลดลง เปนผลให

งบประมาณดานการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยอยูในรปูแบบรวมกันทั้งคณะ และรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย กรรมการ

หลักสูตรจึงไดมีการพูดคุยกันวาการพัฒนาตัวเองไมไดเกิดจากไปเขารวมอบรมเทาน้ัน หากแตสามารถพัฒนาจาก

การเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังน้ันกรรมการหลักสูตรทุกทานจึง

ไดรับผิดชอบโครงการ (รายงานการประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 2/2564) ดังน้ี  
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1. การศึกษาโมเดลการผลิตไบโอดีเซลและจัดทำฐานขอมูลการใชประโยชนจากยีสตพื้นถิ ่นในพื้นที่

โดยรอบของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.)  

ผูรับผิดชอบโครงการ: ผศ.เปมิกา ขำวีระ 

 2. การรวบรวมและถายทอดองคความรูการใชประโยชนจากยางนา “ไมที่ในหลวงทรงหวงใย” ในรปูแบบ

ศูนยเรียนรูยางนาในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพพิัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ศาสตรพระราชา) 

ผูรับผิดชอบโครงการ: ผศ.เปมิกา ขำวีระ 

3. การสงเสริมและสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรบานทุงกระโปรง 

ผูรับผิดชอบโครงการ: ดร.สื่อกัญญา จารุพินทุโสภณ 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องหอมจากพืชสมุนไพรในชุมชนอำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุ ี

ผูรับผิดชอบโครงการ: ดร.สุธาทิพย ทองเลม และ ดร.วรวดี สุชัยยะ 

5. กิจกรรมสำรวจและเกบ็รวบรวมพรรณไมยืนตนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

ผูรบัผิดชอบรวม: รศ.ดร.วุฒิชัย แพงาม 

6. กิจกรรมจัดทำปายพรรณไมยืนตนและปรบัปรุงโปรแกรมประยุกตคนหาพรรณไมยืนตนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร  

ผูรบัผิดชอบรวม: รศ.ดร.วุฒิชัย แพงาม 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรนวัตกรรมฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชา

ในหลักสูตร และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา

ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และวัสดุศาสตร โดยประเมินจากความตองการในตลาดแรงงาน 

(ผลการประเมินความตองการของตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร) ความ

ตองการศึกษาตอของนักเรียนมัธยม (ผลการสำรวจความตองการ/ความคิดเห็น ที่มี

หลักสูตร) จากนั้นจึงประชุมรวมกันออกแบบโครงสรางหลักสูตรผานกรรมการวพิากย 

กรรมการคณะ กรรมการวิชาการ กรรมการกลั่นกรอง และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยแตละข้ันตอนมีการประเมินและปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบ (ตารางการปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ)ิ จนสามารถเปดรับนักศึกษาไดในปการศกึษา 

2564  

- มคอ.2 หลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

-เพิ ่มรายละเอียดเรื ่องระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

-เพิ่มเติมเรื่องสาระของรายวิชาในหลักสูตร  

-กำหนดเปาหมายในปถัดไป ทั้งเรื ่องประชาสัมพันธ การสรางผลิตภัณฑตนแบบ 

แผนการทำหลักสูตรระยะสั้น 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ มีระบบและกลไกในการออกแบบ

หลักสูตร สาระรายวิชาในหลักสูตร และ

พัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตร นำไปสูการ

ปฏิบัติตลอดจนประเมินกระบวนการ 

ปรับปรงุ/พฒันา จนสามารถเปดรบั

นักศึกษาได 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

3 คะแนน 

(มีเงื่อนไข) 

 บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การกำหนดผูสอน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 
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3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 

    การกำหนดผูสอน มีระบบกลไกการกำหนดผูสอนดังน้ี 

     1. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูสอนตามคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณในการสอนในรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา สำหรับ

บางหัวขอในรายวิชาที่ตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางจะเชิญวิทยากรภายนอกที่มีคุณสมบัติเปนไป

ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาบรรยายเปนรายช่ัวโมง 

    2. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื ่อจัดตารางสอน โดย

อาจารยผูสอนที่ไมใชผูบริหารตองมีภาระงานสอนไมต่ำกวา 12 ช่ัวโมง ประธานหลักสูตรมีภาระงาน

สอนไมต่ำกวา 9 ชั่วโมง สวนผูบริหารระดับรองคณบดีจะมีภาระงานสอนไมต่ำกวา 6 ชั่วโมง ตาม

ขอกำหนดของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงจัดสงรายชื่อผู สอนใหแกสำนักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเพื่อบันทึกขอมูลในระบบบริการการศึกษา   

   3. หากอาจารยในหลักสูตรมีชั่วโมงสอนเกินกวาภาระงานสูงสุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเปน

รายวิชาที่ไมตรงกับคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของอาจารยในหลักสูตร อาจพิจารณาจางอาจารย

พิเศษที ่มีความเชี ่ยวชาญและมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบที ่มหาวิทยาลัยกำหนดมาสอนใน

รายวิชาดังกลาว 

      4. หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยมีระบบในการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา เม่ือ

นักศึกษาจะเขาไปดูผลการเรียนในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตองทำแบบ

ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนกอนจึงจะดูผลการเรียนได โดยตามเกณฑแลวอาจารยผูสอนตอง

ไดคะแนนประเมินไมต่ำกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หากมีอาจารยผูสอนที่ไดคะแนน

ประเมินต่ำกวาเกณฑที่กำหนด หลักสูตรมีกลไกดังน้ี 

       - นำเรื่องเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเชิญอาจารยผูสอนในรายวิชาวิชาที่ได

คะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑที่กำหนดมาช้ีแจงวิธีการสอน การประเมินผล และปญหาในการจัดการ

เรียนการสอน  

       - ใหอาจารยประจำวิชาที่ไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาดังกลาวเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       - หากอาจารยประจำวิชาใดไดคะแนนประเมินต่ำกวาเกณฑเปนเวลา 2 ภาคการศึกษาจะใหงด

สอนในรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาตอไป 

       

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการการกำหนดผู สอน ดังน้ีคือ ประชุมอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการกำหนดผูสอนในแตละภาคการศึกษา

เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาวามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาที่

พบเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขกระบวนการการกำหนดผูสอนในภาคการศึกษาถัดไป  

 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 

- รายงานการประชุม

สาขาวิชาครั้งที่ 1/2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไมมีนักศึกษาในหลายหลักสูตรนวัตกรรมฯ ทางสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดจัดตารางสอนในรายวิชาแกนที่หลักสูตรสอนใหกับนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 หลักสูตรตางๆ โดยการรวมหมูเรียนนักศึกษาหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษานอยเขาดวยกัน 

ทำใหจำนวนหมูเรียนลดลงเปนอยางมาก มีผลทำใหภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตรลดลงจน

อาจไมถึงภาระงานขั้นต่ำที่กำหนด  หลักสูตรจึงไดจัดประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื ่อแกป ญหา

ดังกลาว ที่ประชุมมีความเห็นวาใหอาจารยที่มีภาระงานยังไมถึงภาระงานขั้นต่ำที่กำหนดสอนเพิ่มใน

รายวิชาศึกษาทั่วไป หรือเปดรายวิชาเลือกเสรี รวมทั้งสอนรวมกันเปนทีมเพื่อใหภาระงานสอนถึง

ตามเกณฑที่กำหนด 

 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

หลักสูตรมีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. อาจารยประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อกำหนดรายวิชาที่จะ

มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยใหสอดคลองกับสาระของรายวิชาและสอดคลองกับโครงการและกิจกรรมของหลักสูตร และ

นำไปเขียนระบุไวใน มคอ .3 ใหชัดเจน 

3. อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อประเมินผลและแนว

ทางการปรับปรงุกระบวนการ 

ผลการดำเนินการในปการศึกษา 2564 มีดังน้ี 

1. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยบูรณาการวิชาโครงงานวิจัย ไดแก 

- งานวิจัยเรื่อง “การพิสูจนเพื่อระบุช่ือชนิดของยีสตปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาล

พิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชหลักการ phylogenetic identification”  

- งานวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑปรับอากาศจากน้ำมันหอมระเหยจากเปลือก

มะนาว” (โครงงานนักศึกษา) 

- งานวิจัยเรื่อง “การเตรียมนาโนเซลลูโลสจากกาบกลวย” (โครงงานนักศึกษา)  

      2. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ  ไดแก 

           - กิจกรรมบริการวิชาการตามโครงการศาสตรพระราชา กิจกรรมรวบรวมและถายทอดองค

ความรูการใชประโยชนจากยางนา “ไมหวงหามที่ในหลวงทรงหวงใย” ในรูปแบบศูนยเรียนรูยางนา

ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   

- กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑเครื ่องหอมจากพืชสมุนไพรในชุมชนอำเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี  

       3. การบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- ในรายวิชาเทคโนโลยีการหมัก (เลือกเสรี) อาจารยผูสอนไดใชกระบวนการจัดเรียนการ

สอนแบบบูรณาการวัฒนธรรมทองถิ่นผานเมนูอาหารหมักพื้นบาน  

- ในรายวิชาวัสดุทองถิ่น อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญา

ทองถิ่นผานผลิตภัณฑเครื่องหอมจากพืชสมุนไพร 

 

หลักสูตรไดมีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ดังน้ี 

          โดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในแตละภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาวามีประสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาที่พบเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขกระบวนการในภาค

การศึกษาถัดไป  

-เพิ่มเติมการอธิบายประเด็นการกำกับติดตาม มคอ 

-เพิ่มเติมการประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการใหชัดเจน การบรูณาการดานตางๆ หรือ

บูรณาการระดับรายวิชา 

-เพิ่มเติมเปาหมายเชิงคุณภาพและปริมาณทุกประเด็น 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ ดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย

เน่ืองจากไมมีนักศึกษาในหลกัสูตร แต

จัดการเรียนการสอนใหหลกัสูตรอื่น 

2 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

2 คะแนน 

(มีเงื่อนไข) 

 บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 
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1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 

หลักสูตรมีระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสตูร 

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ดังน้ี 

      1. หลักสูตรแจงกำหนดการสงรายงานการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) ซ่ึง

กำหนดไวคือ ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา ในที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจำหลักสูตร และแจงอาจารยผูสอนในหลักสูตรทางอีเมลหรือไลน 

      2. อาจารยผูสอนรายวิชาจัดทำ มคอ.5 และมคอ.6 

      3. อาจารยผูสอนจัดทำ มคอ.5 และมคอ.6 โดยผานการพิจารณาจากที่ประชุมอาจารยประจำ

หลักสูตร และแจงอาจารยผูสอนเพื่อนำไปปรับปรุง มคอ.3 และมคอ.4 ในภาคการศึกษาถัดไป   

      4. อาจารยผูสอนบันทึก มคอ.5 และมคอ.6 ในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษา        

      5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบการสง มคอ.5 และมคอ.6 ของอาจารยผูสอนแตละ

รายวิชา 

      6. หากมีอาจารยผูสอนรายวิชาใดที่ไมสง มคอ.5 และมคอ.6 กรรมการหลักสูตรแจงเตือนและ

ติดตามการสง มคอ.5 และมคอ.6   

      7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำ มคอ.7 และสงในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยภายใน 

60 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

     ผลการดำเนินงานการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ในป

การศึกษา 2563 พบวา ทุกรายวิชาในหลักสูตรที่ไดเปดสอนในปการศึกษา 2563 ไดจัดทำและสง 

มคอ. 5 และ มคอ.6 ครบถวนทุกรายวิชา และประธานหลักสูตรไดจัดทำ มคอ.7 และสงไดทันตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด  

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ โดยการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจำหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) วามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากนอย

เพียงใด ตลอดจนปญหาที่พบเพื่อหาทางปรับปรุงแกไข  

      จากการประเมินกระบวนการ พบวา กระบวนการการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มีประสิทธิภาพ และประธานหลักสูตร

สามารถตรวจสอบการสง มคอ.5 มคอ.6 ทุกรายวิชาไดในระบบของมหาวิทยาลัย 

-รายงานผลจากรายวิชาที่สอนใหหลักสูตรอ่ืน และรายวิชาที่อาจารยในหลักสูตรสอน 

-ผลการดำเนินงานกรณีไมมีนักศึกษาในหลักสูตรแตรายวิชาในหลักสูตรไดเปดสอนใหแกหลักสูตรอ่ืน 

โดยนำผลการดำเนินงานที่สอนใหหลักสูตรอ่ืนมาปรับปรุงใหเด็กในหลักสูตร 

รายงานการประชุม

สาขาวิชา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  
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3 ระดับ ดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย

เน่ืองจากไมมีนักศึกษาในหลกัสูตร แต

จัดการเรียนการสอนใหหลกัสูตรอื่น 

1 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

1 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 

0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
1.อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตรเขารวม

ประชุมครบทกุครั้ง 

รายงานการประชุม 

 ผาน 

 ไมผาน 
2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

- มคอ.2 หลกัสูตร 

 ผาน 

 ไมผาน 
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีการจัดทำและสง มคอ.3 และมคอ.

4 ครบถวนทุกรายวิชา กอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษา 

-เพิ่มจำนวนวิชา 

- สรุปผลการสง มคอ.3 

และ มคอ.4 รายวิชา 

 ผาน 

 ไมผาน 
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำและสง มคอ.5 และ มคอ.

6 ครบถวนทุกรายวิชา ที่เปดสอน ใน

ปการศึกษา 2564 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

- สรุปผลการสง มคอ.5 

และ มคอ.6 รายวิชา 

 ผาน 

 ไมผาน 
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ไมมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ในหลักสูตรเน่ืองจากมีนักศึกษาแรก

เขาไมเปนไปตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกำหนด แตหลักสูตรมี

การดำเนินการตามกระบวนการ 

-รายช่ือหลักสูตรที่เปดการ

เรียนการสอนไดในป

การศึกษา 2564 

 ผาน 

 ไมผาน 
6.มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 ......................................... 

.......................................... 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
7.มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปที่แลว 

 ......................................... 

.......................................... 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 ผาน 

 ไมผาน 
8.อาจารยใหม (ถามี) ทกุคนไดรับ

การปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน 

อาจารยทกุคนไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคำแนะนำดานการจัดการเรียน

การสอน 

-การประชุมกอนเปดภาค

เรียน 

 ผาน 

 ไมผาน 
9.ประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

ประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

ในรูปแบบการจัดทำโครงการทีบ่รูณา

การงานวิจัย งานบรกิารวิชาการ 

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

-โครงการ/กิจกรรม 

 ผาน 

 ไมผาน 
10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน(ถามี) ไดรบัการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................... 

.......................................... 

…………………………………… 

…………………………………… 

 ผาน 

 ไมผาน 
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................... 

.......................................... 

…………………………………… 

…………………………………… 

 ผาน 

 ไมผาน 
12.ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................... 

.......................................... 

…………………………………… 

คารอยละผลการดำเนินงาน = 6/6 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ีการดำเนินงานเพิ่มเติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตองเปนไปตาม 

มคอ. 2 ของหลกัสตูร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  
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รอยละ 80  มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 

ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวใน

แตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิผ์ล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษา

แรกรบัไมถึงจำนวนข้ันต่ำที่

มหาวิทยาลัยกำหนดจึงไม

สามารถเปดหมูเรียนได 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรไมไดสอน

ในรายวิชาของหลักสูตร แตตองไปสอน

วิชาในหลักสูตรอื่น รวมถึงวิชาศึกษา

ทั่วไปและวิชาเลือกเสร ี

จัดกิจกรรมสรางความเขาใจใน

หลักสูตรนวัตกรรมฯใหมากย่ิงข้ึน 

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระบบกลไกการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ ในปการศึกษา 2564 ไดมีการวางระบบ

กลไกการดำเนินงานภายใตการมีสวนรวมระหวางหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลัยดังน้ี 

1. ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนแตละรายวิชา

รวมทั้งครุภัณฑวิทยาศาสตรสำหรับการฝกปฏิบัติทดลองและการทำวิจัยของอาจารยและนักศึกษา 

ในสวนที่มีความจำเปนตองจัดซ้ือใหมเพื่อทดแทนของเดิม จากน้ันไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดทำ

โครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณในการดำเนินการ นำเสนอคณะฯ เพื่อกลั่นกรอง และนำสงกอง

นโยบายและแผนเพื่อพิจารณาในลำดับตอไป  

2. วางแผนการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีความเพียงพอตอการเรียนการสอนและ

การวิจัยในแตละภาคการศึกษา จัดตารางเรียนใหสอดคลองกับการใชงานของแตละรายวิชาที่

กำหนดไวในแผนการเรียน นำเสนอคณะฯ เพื่อรวบรวม กอนนำสงสำนักสงเสริมวิชาการฯ ตอไป  

3. วางแผนสำหรับการสั่งซื้อหนังสือและตำราเพิ ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและ

งบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือหนังสือและตำราเปนประจำทุกปโดยผานขั้นตอนการวางแผนและ

ดำเนินการของสำนักวิทยบริการฯ ใหขอมูลความตองการในการเลือกซื ้อหนังสือและตำราทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศสำหรับใหบริการแกอาจารยและนักศึกษาภายในหองสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัย และอาจารยในสาขาวิชาไดมีการสั่งซื้อหนังสือสำหรับอานเพิ่มเติมและสำหรับการ

เตรียมการสอนในรายวิชาที่ไมมีหนังสือใหมๆ 

4. วางแผนการเพิ่มพื้นที่ใหนักศึกษาสำหรับการใชบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ให

ขอมูลความตองการในการใชบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

สำนักวิทยบริการและศูนยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) เพื่อเปนขอมูลในการ

จัดหาและติดตั้งการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธพื้นที่ที่สามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ตเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

5. เขียนคำขอจัดซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ

วิทยาศาสตร จำนวน 1 หอง สำหรับปงบประมาณ 2565 

จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนในป

การศึกษา 2564 มีผลการดำเนินงานดังน้ี  

     1. ไดร ับงบประมาณสำหรับจัดซื ้อและซอมบำรุงวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนในป

การศึกษา 2564 รวมเปนเงินจำนวนทั้งส้ิน 10,000 บาท โดยวัสดุที่หลักสูตรจัดซ้ือสวนใหญ ไดแก 

อุปกรณในหองปฏิบัติการ เครื่องแกว สารเคมี สไลดถาวร รวมทั้งตัวอยางสิ่งมีที่เกี่ยวของกับการ

ทดลอง  

    2. มีครุภัณฑและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรของหลักสูตรชีววิทยา เคมี ฟสิกส  และวัสดุศาสตร

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากหลักสูตรนวัตกรรมฯ เกิดจากการบูรณาการรวมกันใน

การพัฒนาหลักสูตรใหม  

     3. มีหองบรรยายและหองปฏิบัติการกลาง ไดแก อาคาร 8 อาคาร 11 และอาคาร 21 จึงใช

สำหรับการวิจัยสำหรับนักศึกษาและอาจารย และใชในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอกับ

นักศึกษา ทั ้งในสวนของหลักสูตรฯ และหลักสูตรอื ่นๆ ดังที ่กลาวไปแลว นอกจากนั ้นย ังมี

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หองปฏิบัติการเฉพาะทางดานไมโครเทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเทคโนโลยีชีวภาพ ณ 

อาคาร 21 ที่หลักสูตรฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบใหบริการดานการทำวิจัยแกอาจารยและนักศึกษา 

นอกจากนี ้ คณะฯ ยังไดจัดสรรพื ้นที ่บริเวณดาดฟา อาคาร 21 และดำเนินการปรุงปรุงเปน

หองปฏิบัติการวิจัย สำหรับใหอาจารยไดทำวิจัยรวมกัน  

     4. มีอุปกรณการสอน ไดแก เครื่องโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรโนตบุก 

และเครื่องพิมพ ในการใหบริการแกอาจารยประจำหลักสูตร และครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับใหบริการอินเตอรเน็ตแกนักศึกษาที่ศูนยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำหรับ

สืบคนขอมูลที่หองสมุด นอกจากน้ัน ยังมีพื้นที่ใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายโดยมีสัญญาณ

ใหบริการอีกดวย 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   

         หลักสูตรฯ มีระบบในการประเมินคุณภาพการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สำหรับ

อาจารยและนักศึกษาโดยการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ และใหอาจารยใหขอมูลปอนกลับ

ผานระบบการประเมินออนไลน ซึ่งจากผลการดำเนินงานโดยการเก็บขอมูลของอาจารยประจำ

หลักสูตรจำนวน 5 ทาน ในปการศึกษา 2564 พบวา อาจารยพึงพอใจดานมีทรัพยากร เอกสาร และ

สื่อประกอบการเรียนรูที ่เพียงพอเหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรู ในระดับดี (4.80) มีอาคาร 

หองเรียนและหองปฏิบัติการที่เพียงพอเหมาะสม สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู ในระดับดี (4.40) 

มีการบริการสารสนเทศ และระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูลทางการศึกษาที่เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ ในระดับดี (4.20) และมีสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมของนักศึกษา ในระดับดี (4.20) 

ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาว หลักสูตรฯ ไดมีการหารือกันในที่ประชุมหลักสูตรฯ โดยวิเคราะห

ปจจัยหลักที่สงผลตอคะแนนการประเมินในระดับดี คือ การบูรณาการ 4 หลักสูตรเขาดวยกันจึง

สงผลใหส่ิงสนับสนุนมีเพิ่มขึ้น  

-เขียนเพิ่มแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหไดส่ิงสนับสนุน 

-สิ ่งสนับสนุนที ่มีสงผลอยางไรตอหลักสูตร ตลอดจนผลกระทบที ่เกิดกับชุมชนในแงของความ

ชวยเหลือ 

ขอเสนอแนะ  

-ควรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรเอง มีระบบและกลไกการไดมาอยางไร ถาไมไดมาแลวทำ

อยางไรตอไป ตลอดจนการคัดเลือกที่ฝกงานใหนักศึกษา 

-เครือขายความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ดานงานวิจัย หรือดานอ่ืนๆ / CIWIE 

-งานวิจัยที่เกิดจากส่ิงสนับสนุน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ คะแนนการประเมนิในระดับดี คือ 

การบรูณาการ 4 หลกัสูตรเขาดวยกันจงึ

สงผลใหสิง่สนับสนุนมีเพิม่ข้ึน 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 49 

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการยุบ ควบรวมหลักสูตรทีส่ามารถบูรณาการรวมกันได จึงเกิดการยุบหลกัสูตร

ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และวัสดุศาสตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิดเปนหลักสูตรใหม  

 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

 วิกฤตการณโรคระบาดโควิด 19 สงผลใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนเปนออนไลน การเขาถึง

นักเรียนมัธยมเพื่อแนะแนวการศึกษาตอจึงทำไมไดเลย ถึงแมจะปรับรูปแบบเปนแนะแนวออนไลนก็ตาม ก็ยัง

สงผลตอความสนใจศึกษาตอมากอยูดี 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสตูร (จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 

  กรรมการหลักสูตรฯ รวมกันหารือและประเมินหลักสูตรทั้งชื่อและโครงสราง จึงมีความเห็น

ตรงกันวาคำวานวัตกรรมยังไมสื่อความหมายของหลักสูตรที่ชัดเจนนัก จึงเกิดความเขาใจวาหลักสูตรมีความยาก 

นักเรียนจึงไมสนใจสมัครเรียน 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

 รายวิชาในหลักสูตรในบางรายวิชามีคำอธิบายทีเ่ปนข้ันสูงเกนิไป จึงเสนอแนะในการปรับปรงุ

คำอธิบายรายวิชาใหเขาใจงายมากข้ึน 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

  กิจกรรมพัฒนาเสนอแนะใหผูบริหารคณะทบทวนการพัฒนาอาจารย และสายสนับสนุนใหพุง

เปาหมายไปในการงานคณะตองการพัฒนาอยางเรงดวน เชน พัฒนาอาจารยดานการสรางเครือขายกับ

สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เปนตน 
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3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะ

สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

1) จัดทำแผนการบริหารหลักสูตร กรณีไมมี

นักศึกษาในหลักสูตร 

สิงหาคม 2565 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

2) จัดกิจกรรมสรางเครือขายนักวิทยาศาสตรกบั

โรงเรียนประถามและมัธยม 

ธันวาคม 2565 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ ใน

รอบปการศึกษา 2564 เมื ่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐาน ตามคู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ผาน  ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

ชนิด 

ตัวบงช้ี 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

I 5 ระดับ 4 มีระบบการรับและ

แตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ระบบ

การบริหาร

อาจารย ตลอดจน

ระบบการสงเสริม

และพฒันา

อาจารยจนเห็นผล

ที่เกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรม 

 

 

4 คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

ชนิด 

ตัวบงช้ี 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I    4.44 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

80 ปริญญาเอก 4 คน 

ปริญญาโท 1 คน 

5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 

40 รองศาสตราจารย  

1 คน 

ผูชวยศาสตราจารย  

1 คน 

3.33 คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

80 จำนวนผลงาน

วิชาการทั้งหมด 

22 ช้ิน 

5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย I 5 ระดับ 3 อาจารยมีการคง

อยูเทาเดิม และมี

ความพึงพอใจตอ

การบริหารจัดการ

หลักสูตร อยูใน

ระดับมาก 

2 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

I 5 ระดับ 3 มีระบบและกลไก

ในการออกแบบ

หลักสูตร สาระ

รายวิชาใน

หลักสูตร และ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรให

ทันสมัยตาม

ความกาวหนาใน

ศาสตร นำไปสูการ

ปฏิบัติตลอดจน

ประเมิน

กระบวนการ 

ปรับปรุง/พฒันา 

จนสามารถเปดรับ

นักศึกษาได 

 

 

3 คะแนน 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 53 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

ชนิด 

ตัวบงช้ี 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

P 5 ระดับ 3 ดำเนินการไม

เปนไปตาม

เปาหมายเน่ืองจาก

ไมมีนักศึกษาใน

หลักสูตร แต

จัดการเรียนการ

สอนใหหลักสูตร

อ่ืน 

2 คะแนน 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P รอยละ 100 รอยละ 80 มีการดำเนินงาน

รอยละ 50 

0 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู P 5 ระดับ 3 คะแนนการ

ประเมินในระดับดี 

คอื การบรูณาการ 

4 หลักสูตรเขา

ดวยกันจึงสงผลให

ส่ิงสนับสนุนมี

เพิ่มขึ้น 

3 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี     27.33 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวน 

ตัวบงช้ี 

I P O คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ ไมผานการประเมิน หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.1, 2.2 - ……………………………………. 

3 3 3.1, 3.2, 

3.3 

- - - ……………………………………. 

4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - 10.44 ……………………………………. 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- 6 ……………………………………. 

6 1 - 6.1 - 3 ……………………………………. 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

     19.44/8 

= 2.43 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

 

รายงานผลการวิเคราะหแตละองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรมีความทันสมัย มีระบบกลไกในการพัฒนา 

2. หลักสูตรเกิดจากการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงบางรายวิชาที่ยังมีคำอธิบายข้ันสูง 

 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยมีคุณวุฒิและตำแหนงวิชาการในระดับมาก 

2. อาจารยมีผลงานทางวิชาการในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.ขอสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยเพิ่มข้ึน 

 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1.สาระรายวิชาในหลักสูตรปรับใหเขากับความตองการของตลาดแรงงาน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1.มีสงสนับสนุนมากเพียงพอเน่ืองจากการควบรวมหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.ขอสนับสนุนหองปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อการศึกษาวิจัยข้ันสูงดานนวัตกรรม 

 
 

ผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอรับรองวา ขอความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ ถูกตอง เปนความจริงทุกประการ 

 

 

1. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารยเปมิกา ขำวีระ) 
 

2. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผดิชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย แพงาม) 
 

3. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (อาจารย ดร.สื่อกัญญา จารพุินทุโสภณ) 
 

4. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (อาจารย ดร.สุธาทิพย ทองเลม) 
 

5. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผดิชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (อาจารย ดร.วรวดี สุชัยยะ) 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

        (ผูชวยศาสตราจารย เปมิกา ขำวีระ) 

                                                                                 ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 

                                                                                   วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

        (อาจารย ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ) 

                                                                              คณบดี 

                                                                                   วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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